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Mengenal Living Buddha Lian Sheng
Living Buddha Lian Sheng yang bernama awam Sheng-Yen Lu, lahir pada tanggal 18
bulan 5 penanggalan lunar tahun 1945 di peternakan ayam di tepi Sungai Niuchou,
Chiayi, Taiwan. Beliau alumni Fakultas Geodesi Akademi Sains Zhong-zheng (angkatan ke-28), meraih gelar Sarjana Tehnik, serta mengabdi di kemiliteran selama 10
tahun. Di kemiliteran pernah memperoleh piagam emas, piagam perak, piala emas
sastra dan seni kemiliteran negara, serta berbagai penghargaan lainnya.
Pada suatu hari di tahun 1969, Living Buddha Lian Sheng diajak ibunda sembahyang di kuil Yuhuang Gong di Taichung.
Berkat Maha Dewi Yao Chi, mata dewa dan telinga dewa
beliau terbuka. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tiga sosok Bodhisattva menampakkan diri dan
berseru, “Setulus hati belajar Buddhisme. Setulus hati
belajar Dharma. Setulus hati berbuat kebajikan.” Di angkasa juga muncul dua kata: ‘Kesetian’ dan ‘Kebajikan’
yang berpesan pada beliau agar membabarkan Dharma
dan memberikan kebajikan serta menyelamatkan para
makhluk.
Malam hari itu, roh Living Buddha Lian Sheng
dibawa oleh Buddha-Bodhisattva ke Sukhavatiloka untuk melihat langsung sekaligus untuk
mengenali sendiri wujud kelahiran sebelumnya (Dharmakaya), yakni “Maha-Padmakumara Putih yang berjubah putih dari
delapan belas Maha-Padmakumara Mahapadminiloka, Sukhavatiloka.” Oleh sebab itu, beliau menitis di alam fana demi
menyeberangkan para makhluk kembali
ke Mahapadminiloka.
Sejak itu, Living Buddha Lian Sheng setiap
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malam mengikuti Guru Spiritual yang tak berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan
kehormatan yang diberikan Living Buddha Lian Sheng untuk Dharmakaya BuddhaBodhisattva) berlatih Sadhana Tantra selama tiga tahun. Berkat petunjuk Guru Sanshan Jiuhou pula, pada tahun 1972 beliau bertolak ke gunung Jiji, Nantou, untuk berguru pada pewaris XIV Taoisme Qingcheng, Qingzhen Daozhang (Biksu Liao-Ming)
untuk belajar ilmu Tao, Danting Fulu, Jiuxing Dili Dafa, Mahasadhana Sekte Nyingmapa versi Tantra Cina dan Tantra Tibet, lima macam pengetahuan, dan lain-lain.
Karena kondisi tersebut di atas, pada tahun 1972 Living Buddha Lian Sheng telah memiliki tata ritual Sadhana Tantra yang lengkap. Kunci utama mencapai pencerahan
kebuddhaan serta Mahasadhana rahasia dari sekte-sekte utama Tibet yang tidak diwariskan selama ribuan tahun pun beliau telah menguasai semuanya, sehingga mencapai Siddhipala Penguasa Rahasia dan Buddha Padma Prabha Svara yang setingkat
dengan Dasabhumi Bodhisattva.
Sejak tahun 1970, Living Buddha Lian Sheng secara berturut-turut telah bersarana
pada Biksu sekte eksoterik, antara lain Biksu Yinshun, Biksu Le-guo, Biksu Dao-an.
Tahun 1972 beliau menerima Sila Bodhisattva dari Biksu Xian-dun, Biksu Hui-san,
dan Biksu Jue-guang sebagai Guru sila, serta Biksu Shang-lin dan Biksu Shan-ci sebagai Guru Ritual di Vihara Yan, Nantou. Berkat karma baik beliau kembali memohon abhiseka silsilah dari para Guru di alam manusia, antara lain dari Biksu Liaoming dari Sekte Nyingmapa (Sekte Merah), Guru Sakya Dezhung dari Sekte Sakyapa
(Sekte Kembang), Gyalwa Karmapa XVI dari Sekte Kargyupa (Sekte Putih) dan Guru
Thubten Dhargye dari Sekte Gelugpa (Sekte Kuning).
Pada tanggal 16 Juni 1982, Living Buddha Lian Sheng sekeluarga hijrah ke Seattle,
Amerika Serikat. Beliau di Paviliun Ling Xian menekuni segala sadhana Tantra. Pada
Tanggal 27 Agustus 1982 (tanggal 10 bulan 7 Lunar) Buddha Sakyamuni memberikan
Vyakarana pada beliau lewat penjamahan kepala dengan pembentukan tangan Buddha di atas kepala.
Pada tanggal 5 Juli 1985 (tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar, bertepatan dengan hari ulang tahun Living Buddha Lian Sheng), beliau mencapai Siddhi ‘Cahaya
Pelangi Abadi’. Saat itu ada jutaan Dakini berseru memuji Siddhi ‘Cahaya Pelangi
Abadi’ tak lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai kebuddhaan pada tubuh sekarang”).
DharmaTalk 2015

iii

Tahun 1975, Living Buddha Lian Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhen-Fo Zong’ di Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhen-Fo Zong’, dan pada
tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhen-Fo Zong (Vihara Vajragarbha Seattle). Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pembabaran Sadhana Tantra Satya
Buddha.
Pada tanggal 19 Maret 1986 (tanggal 10 bulan 2 Lunar) di Mandalasala Satya Buddha, kota Redmond, Amerika Serikat, Living Buddha Lian Sheng secara resmi diUpasampada oleh Biksu Guo-xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan
dalam wujud Biksu.
Perjalanan kehidupan sadhana Living Buddha Lian Sheng berawal dari Agama Kristen, lalu Taoisme, Buddhisme Mahayana, terakhir berlatih Sadhana Tantra sampai
mencapai Siddhi. Itulah sebabnhhya, keseluruhan sistem silsilah Zhen-Fo Zong terkandung dan terbaur ilmu Taoisme, ilmu Fu, ilmu ramalan, Ilmu Feng Shui serta
metode-metode duniawi lainnya. Semua ini untuk kemudahan makhluk luas mengatasi kesulitannya, mencapai tujuan menyeberangkan para insan yakni “Terlebih dulu
menariknya dengan keinginan duniawi lalu menuntunnya menyelami kebijaksanaan
Buddha.”
Dalam upaya merintis pendirian Zhen-Fo Zong, Living Buddha Lian Sheng telah
memberikan sebuah metode pelatihan yang menekankan praktek dan bukti nyata kepada umat manusia. Living Buddha Lian Sheng berjanji pada para siswa “Asalkan
anda tidak melupakan Mula Acarya dan setiap hari bersadhana satu kali, maka ketika ajal menjelang, Padmakumara pasti menampakkan diri untuk menjemput anda
ke alam suci Mahapadminiloka.”
Living Buddha Lian Sheng seumur hidup membabarkan Dharma dan menyeberangkan para makhluk. Beliau sungguh mematuhi nasihat Guru sesepuh Taois Qing-zhen
yang mengatakan bahwa tidak menetapkan tarif agar semuanya diberikan secara
sukarela saja. Prinsip ini ditaatinya seumur hidup, dan hal ini menjadikan beliau
seorang yang berkepribadian luhur.
Disadur dari buku Panduan dasar Zhen-Fo Zong BAB II (I-VI)
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Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Setelah mengulas ‘Visualisasi Tiga Tahapan’, sekarang kita lanjutkan dengan ulasan Visualisasi Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha. Menurut pengalaman saya, setiap saya menekuni sadhana, semua dimulai dari Visualisasi Tiga
Tahapan, kemudian Visualisasi Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha.
Visualisasi Tiga Tahapan adalah terlebih dahulu bervisualisasi akasha, kemudian
kesunyataan, dilanjutkan dengan bijaksara, kemunculan yidam dan adhistana
tri cahaya.
Saat Anda hendak memasuki samadhi, Anda harus melakukan Visualisasi Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha. Apa manfaat dari visualisasi ini ?
Yaitu supaya diri sendiri semakin dekat dengan Buddha dan akhirnya manunggal. ‘Buddha di Dalamku’ berarti Buddha memasuki aku, ‘Aku di Dalam Buddha’ berarti aku memasuki Buddha.
Dulu saya telah memperkenalkan visualisasi ini, hari ini akan saya ulas lebih
mendetail. Saat yidam Anda, misalnya Amitabha Buddha berada di angkasa di
hadapan Anda, setelah visualisasi adhistana tri cahaya, selanjutnya Anda visualisasikan yidam mengecil hingga seukuran butir beras dan tetap bersinar.
Berikutnya, Amitabha Buddha bergeser hingga di atas kepala Anda, tepat di atas
ubun-ubun. Saat itu Anda memvisualisasikan sekujur tubuh Anda tembus pandang bagaikan vaidurya, di tengah tubuh Anda terdapat satu alur avadhuti ( nadi
tengah ), dari ubun-ubun hingga ulu hati Anda, terus ke bawah hingga ke dasar.
Di ulu hati dalam avadhuti Anda terdapat Hati Mula. Kemudian Anda memvisualisasikan di situ terdapat padma berkelopak delapan yang mekar. Di tengah
padma terdapat cakra-candra, di tengah cakra-candra terdapat bijaksara mantra
Hrih ( Xie ). Bijaksara tersebut memancarkan sinar putih ke atas, menelusuri
avadhuti menembus angkasa, ini bermakna mengundang. Sinar putih itu memancar ke angkasa sebanyak tiga kali untuk mengundang yidam Anda. Saat
itu yidam Anda telah berada di atas ubun-ubun, kemudian masuk menyusuri
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avadhuti hingga ke padma di ulu hati Anda, Ia duduk bersila di cakra-candra di
atas padmasana ulu hati Anda, itu adalah singasana mula-Nya, pada hakikatnya
Ia memang bersemayam di sana, sekarang Anda mengundang-Nya untuk duduk
di singasana mula-Nya.
Yidam ini seukuran sebutir beras, kemudian Amitabha Buddha semakin membesar. Kepala-Nya membesar hingga seukuran kepala Anda, demikian pula dengan tangan, kaki dan sekujur tubuh-Nya. Dalam sekejap, Anda berubah menjadi
Amitabha Buddha, ini disebut sebagai Visualisasi Buddha di Dalamku, inilah
visualisasi yidam memasuki Anda.
Bagaimana dengan ‘Aku di Dalam Buddha’ ? Anda mengecil dan memasuki
cakra-anahata Amitabha Buddha, inilah ‘Aku di Dalam Buddha’. Sedangkan
‘Buddha di Dalamku’ adalah Amitabha Buddha mengecil memasuki diri Anda,
kemudian membesar, sama persis dengan ukuran Anda, menjadi satu, bukan
lagi dua ! Sebuah kondisi sepenuhnya satu hakikat. Saat itu Anda harus memvisualisasikan dan merenungkan bahwa diri sendiri adalah Amitabha Buddha.
Saat itu bervisualisasi wajah Anda adalah wajah Amitabha Buddha, mempunyai
usnisa-sirsa ( gumpalan daging yang menonjol di ubun-ubun dan berbentuk
seperti rambut yang digelung ), memiliki Buddha-caksu ( Mata Buddha ), memiliki Buddha-srotra ( Telinga Buddha ), paras Anda sangat sempurna, Anda juga
mengenakan jubah yang terbuat dari ratusan mustika, Anda juga duduk di atas
padmasana, sangat agung.
Tentu saja visualisasi ‘Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha’ juga
dimulai dari yang paling kasar, terus hingga paling detail, hingga visualisasi
paling halus. Tahukah Anda, tubuh jasmani kita ini, di dalam tantrayana disebut
sebagai badan kasar, badan jasmani yang sangat kasar. Sampai pada akhirnya
bhavana Anda merealisasikan tubuh dan batin yang paling halus. Yang pada
mulanya adalah batin kasar, hingga akhirnya ditransformasikan menjadi batin
yang paling halus. Perenungan Anda ini pada awalnya juga cenderung kasar,
namun pada akhirnya akan menjadi sangat halus. Saat Anda berhasil merealisasikan yang terhalus, yang paling konsentrasi, maka Anda akan menghasilkan
smrtibala.
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Inilah sebabnya mengapa di dalam tantrayana diajarkan visualisasi, pada mulanya Buddha sangat jauh, kemudian mendekati Anda, selanjutnya menjadi sangat dekat, dan akhirnya ? Dia sepenuhnya melekat dengan Anda, bersemayam di
atas ubun-ubun. Dan visualisasi terakhir, Anda sepenuhnya manunggal denganNya, inilah yoga !
Apa itu yoga ? Dua aksara ‘yoga’, yaitu yukta, manunggalnya Anda dan Dia. Sesungguhnya ini adalah : Buddha memasuki Anda dan Anda memasuki Buddha,
berada dalam kondisi sepenuhnya tiada berbeda, ini disebut yoga. Inilah visualisasi ‘Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha’, sepenuhnya manunggal.
Penekunan tantrayana yaitu Anda yang semula adalah awam, terus berlatih
hingga manunggal dengan Buddha. Saat Anda berada pada kondisi selamanya
manunggal dengan Buddha, maka kualitas Anda sepenuhnya sama dengan Buddha, tiada perbedaan apapun. Menjadi hakikat tunggal, bukan lagi mendua,
Anda semua harus mengetahui hal ini dengan jelas.
Apabila Anda tekun melatih visualisasi ini, maka Anda akan menghasilkan smrtibala. Dalam tantrayana ada banyak visualisasi semacam ini, juga sangat penting, Anda harus mengetahui ‘Visualisasi Aksara A’, ‘Visualisasi Cakra-candra’,
‘Visualisasi Buddha di Dalamku dan Aku di Dalam Buddha’, selain itu ada
‘Visualisasi Keberhasilan Lima Karakteristik Yidam’, ada juga visualisasi aksara
mantra.
Dalam Vajradhatu Mandala adalah ‘Visualisasi Keberhasilan Lima Karakteristik Yidam’, dalam Garbhadhatu Mandala adalah ‘Visualisasi Keberhasilan Lima
Aksara’, menggunakan lima aksara mantra untuk mencapai keberhasilan tubuh
yidam, beberapa visualisasi tersebut sangat penting, bahkan harus dilakukan
dengan sangat teliti, maka Anda dapat menguasainya secara bertahap. Hari ini
sampai di sini.
Om Mani Padme Hum.
Sumber: http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=29&csid=34&id=419
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Adharma Buddha Yang Maha Agung
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, 7-04 2015, Taiwan Lei Tsang Temple ~

Terlebih dahulu marilah kita bersembah puja pada Para Guru Silsilah, sembah
puja pada Bhiksu Liaoming, sembah puja pada Guru Sakya Dezhung, sembah
puja pada Gyalwa Karmapa ke-16, sembah puja pada Guru Thubten Dhargye,
sembah puja pada Triratna mandala, sembah puja pada adinata upacara api
homa Adharma Buddha Samantabhadra Tathagata Dorje Chang Yang Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Suci.
Hari ini ada Abhiseka Adharma Buddha, dalam Sutrayana Adharma Buddha
disebut sebagai Samantabhadra Tathagata, inilah Dorje Chang. Adinata ini disebut sebagai Yang Maha Mulia, Yang Maha Agung, sebab tidak ada lagi yang
lebih tinggi dari-Nya, Yang Maha Tinggi dan Yang Maha Suci. Ia sama dengan
Adinata Upacara besok , Mahottara Heruka, sebab Mahottara Heruka adalah
Vajra-krodha-kaya dari Adharma Buddha, keduanya satu hakikat.
Sekarang terlebih dahulu akan saya ulas mengenai Adharma Buddha, banyak
orang mengatakan : “Adharma Buddha? Sangat sukar untuk diingat!” Sesungguhnya mudah diingat, Anda cukup mengingat kata-kata orang Taiwan : “A-da.
A-da.” (Bahasa Taiwan : tertegun) Mengapa Buddha ini disebut Adharma Buddha? Bukankah menjadi Buddha sudah cukup, mengapa Ia masih harus bermanifestasi menjadi Panca-dhyani Buddha? Kemudian bermanifestasi menjadi
Buddha yang tak terhingga banyaknya? Penekunan yidam ini adalah yang paling
mudah untuk divisualisasikan, Adharma Buddha sangat mudah divisualisasikan,
yang pertama adalah Ia berwarna biru, selain mata dan giginya berwarna putih, sebenarnya mata juga tidak semuanya putih, ada sedikit bagian yang putih,
kemudian sekujur tubunya berwarna biru, wujud Adharma Buddha yang saya
lihat adalah kedua tangan-Nya memegang vajra, thangka yang di depan sana
saya juga melihatnya ! Adinata di depan sana sekujur tubuhnya berwarna biru,
sangat mudah divisualisasikan. Wujud Adharma Buddha yang lain yang pernah saya lihat adalah kedua tangannya membawa vajra dan disilangkan di depan dada, nama lain-Nya adalah Dorje Chang. Ia adalah Buddha Bhumi ke 16,
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sangat agung dan mulia.
Asalkan kalian menerima abhiseka dan menekuni sadhana penjapaan yidam
ini, kemudian Anda beryukta dengan-Nya, Beliau sendiri menyatakan, dalam
tujuh kehidupan pasti mencapai Kebuddhaan. Dia adalah yang terbesar! Tidak
ada yang lebih besar dari-Nya. Selain itu, setelah menerima abhiseka adinata
ini, selamanya tidak akan terjerumus ke tiga alam rendah. Abhiseka Mahottara
Heruka besok juga demikian, mencapai Kebuddhaan dalam tujuh kehidupan,
tidak terjerumus dalam tiga alam rendah, adinata ini adalah Buddha Asali, Adi
Buddha. Yang Asali, Adi Buddha, dalam Buddhisme Beliau adalah Yang Maha
Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Suci, Maha Besar. Oleh karena itu
Anda memohon kepada-Nya pasti dapat sesuai harapan. Hari ini yang hadir di
upacara, yang menyaksikan lewat internet dan segenap tamu agung, semuanya
dapat sesuai harapan, permohonan Anda dapat terkabul sesuai harapan.
Ada yang bertanya: “Apa keistimewaan adinata ini ?” Saya beritahu Anda! Letak
keistimewaan adinata ini, bagaimana Anda memvisualisasikannya? Visualisasi
yang sangat sederhana, Ia berwarna biru. Apabila di hadapannya ada yang berwarna putih , itulah Mahesvari Bhagavati, setelah memvisualisasikannya dengan
jelas, sinar yang dipancarkan-Nya sangat istimewa, tiap utas sinar yang dipancarkan-Nya, di tiap ujung sinar muncul satu Buddha, di dalam sinar ada nirmanakaya Buddha. Semua Buddha Bodhisattva, semua adinata, dakini, Dharmapala, semuanya merupakan manifestasi-Nya. Sungguh sangat agung. Buddha
yang utama, visualisasi yang teristimewa adalah Anda harus memvisualisasikan
sinar-Nya, jumlahnya tak terhingga, dalam tiap sinar terdapat satu Buddha, ini
merupakan visualisasi yang teragung. Selain Adharma Buddha, sangat jarang
yang di dalam sinar terdapat Buddha. Oleh karena itu yang tepat adalah Anda
harus ingat visualisasi yang demikian.
Saya beritahu Anda, satu aksara mantra Adharma Buddha, sangat penting,
sangat jarang yang mengetahui aksara mantra Adharma Buddha, aksara tersebut adalah yang paling penting, pada mulanya bermanifestasi dari aksara ‘A’,
namun di dalam hati-Nya terdapat satu aksara, aksara dari Mantra Hati-Nya,
aksara mantra ini harus dijapakan pada tiap upacara, saat saya mengangkat va-
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jra akan melafalkan satu aksara : “Wen.” Semua pasti merasa keheranan karena
tidak pernah melihat aksara ‘Wen’ ini. Kenapa saya tidak pernah melihatnya?
Tidak pernah mendengarnya? Hanya mendengar Mahaguru senantiasa menjapa
‘Wen’, ‘Wen’, ‘Wen’. ‘Wen’ adalah sebuah aksara, sekarang saya perlihatkan
kepada Anda semua, apakah kelihatan? Aksara itu disebut ‘Wen’. Dalam hati
Adharma Buddha ada satu aksara ‘Wen’, aksara yang selalu saya japakan tiap
upacara, berarti sedang menjapa Adharma Buddha. Sangat sedikit orang yang
mentransmisikan Adharma Buddha, tidak ada di internet. Dengan sederhana
akan saya babarkan sadhana penjapaan-Nya, saya akan transmisikan Sadhana
Penjapaan Adi Buddha Adharma Buddha.
Terlebih dahulu saya ungkapkan makna mula-Nya, Buddha pertama dalam
Sutra Raja Agung Avalokitesvara adalah Buddha Guhya Sinar Suci (Jing-guang
Mi-mi Fo), inilah Adharma Buddha. Sang Buddha telah mengatakan bahwa setiap makhluk mempunyai Buddhata, di dalam sutra juga dikatakan, sebelum
ayah dan ibu lahir, pada mulanya hanya akasa, yang tak terbatas, Buddhata
dan Kesunyataan, setelah adanya ayah dan ibu, setelah satu titik cahaya turun
dan menjadi prana, barulah menjadi wujud. Tiap orang mengetahui, ada tubuh,
prana dan ‘shen’ (Kesadaran Kedewataan), namun tidak mengetahui ada satu
titik cahaya Buddhata, pada umumnya orang mengira bahwa kehidupan hanyalah kelahiran dan kematian begitu saja. Sedangkan seorang sadhaka mengetahui adanya satu titik cahaya, mengetahui dapat menekuni bhavana kembali
pada Buddhata, mengenal wajah asali, kembali pada akasa kesunyataan asali,
kembali pada Adharma Buddha.
Sebenarnya semua thangka adalah angkasa bundar, persegi empat, orang Tiongkok mengatakan : “Langit bundar, persegi empat, titah 9 gatha, sekarang aku
menjapa mantra, dalam kehidupan kali ini memperoleh kesehatan dan ketenteraman.” Yang disebut dengan : ‘Bagian dalam bundar , kemudian persegi empat.’
Merupakan simbol dari Adharma Buddha, bagian dalam adalah sebuah lingkaran, bagian luar adalah persegi, bagian tengah adalah sebuah titik. Lingkaran
di luar adalah ‘Langit Bundar’, kemudian di luarnya lagi ada sebuah persegi
yaitu bumi persegi empat, inilah : “Langit bundar, bumi persegi, titah 9 gatha,
sekarang aku menekuni bhavana, kembali pada ‘Pusat.’ “
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Saya akan babarkan secara singkat Sadhana Yidam Adharma Buddha, dalam
sadhana ada tujuh bagian yang sama, yaitu: Maha-namaskara, maha-pujana,
catur-sarana dan catur-apramana-citta. Yang berbeda adalah mudra : Kedua tangan merangkap ke dalam, dua ibu jari diluruskan dan saling berjajar, inilah
mudranya (Mahaguru memperagakan), kemudian memvisualisasikan angkasa,
bijaksara ‘A’, berubah menjadi bijaksara ‘Hum’ biru, dalam sekejap berubah
menjadi yidam Adharma Buddha yang berwarna biru, berwajah satu dan berlengan dua, kedua lengannya memegang vajra, tubuhnya diperagung dengan
untaian mutiara dan ratna mutu manikam, kedua kakinya duduk bersila dalam
postur vajra. Dalam cakra-anahata Buddha-pitr ( Buddha Ayah ) terdapat sebuah
aksara yang berbunyi ‘Wen’, dalam sekejap memancarkan cahaya terang benderang, kemudian cahaya tersebut kembali menuju di bagian atas kedua kaki
yang bersila dan berubah menjadi Mahesvari Buddha-matrka ( Buddha Ibu ),
kedua adinata saling berpelukan. Kedua adinata mengenakan mahkota pancaratna, mengenakan giwang, untaian perhiasan, jalinan rambut diperindah dengan delapan jenis ratna, keduanya memiliki sembilan macam atribut luhur adinata santam (Makhluk Suci Damai). Buddha-matrka bertubuh langsing, tangan
dan kakinya sangat gemulai, tubuhnya berisi, pinggangnya sangat ramping, Ia
sangat muda, sangat gemilang, sangat cemerlang, sangat agung, sangat bersukacita, tampil dalam wujud gadis berusia 16 tahun. Intinya adalah pada bagian
ujung dari tiap sinar terang yang dipancarkan oleh Buddha-pitr dan Buddhamatrka terdapat satu Buddha, dari utas-utas sinar yang tak terhingga banyaknya
terdapat Buddha yang tak terhingga banyaknya, dalam ribuan jenis sinar terdapat ribuan Buddha, demikianlah visualisasi eksternalnya. Sedangkan visualisasi internalnya : diri sendiri adalah aksara ‘wen’, diri sendiri berubah menjadi
Adharma Buddha-pitr dan Buddha-matrka, menjapa mantra : “Om. Bie-zha.
A-da-er-ma. Da-du. Suo-ha.” Menjapa semakin banyak semakin baik. Kemudian
memasuki samadhi, memasuki Kesunyataan, dalam batin tiada suatu apapun,
satu pikiranpun tak timbul, usai samadhi, keluar dari samadhi, melakukan pelimpahan jasa, kemudian maha-namaskara. Aksara ‘Wen’ ini adalah yang paling
istimewa, yaitu aksara ‘Wen’ yang saya serukan dengan keras usai pelimpahan
jasa. Apakah dengan demikian telah mengerti ? Saya akan meminta pada Acarya
Lian-zai (蓮栽上師) untuk menuliskan Sadhana Penjapaannya, kemudian Anda
boleh menekuninya sesuai dengan itu.
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Adharma Buddha adalah Buddha bhumi ke 16, tapi bhumi 16 yang mana ? Bodhisattva ada 10 bhumi, sedangkan Avalokitesvara Bodhisattva adalah Buddha
bhumi ke 16, seperti Avalokitesvara Bodhisattva berlengan dan bermata seribu
memiliki sebelas kepala, sebelas wajah, oleh karena itu merupakan bhumi ke
11. Adalah keliru bila mengira bahwa 10 bhumi adalah 10 bhumi Bodhisattva. Sesungguhnya 16 bhumi dari Adharma Buddha adalah khusus, bhumi pertama dan bhumi kedua menjadi satu, saya mengatakan satu adalah dua, bhumi
pertama adalah abhiseka. Semua pasti keheranan, bukankah abhiseka adalah
mengambil alatnya lalu mengabhiseka! Bukankah bahkan bisa juga melakukan
abhiseka bagi diri sendiri? Para Acarya membawa kalasa abhiseka untuk mengabhiseka semua umat, mengambil alat Dharma, membawa pratima Buddha
untuk mengabhiseka umat. Namun kenapa sekarang menyatakan abhiseka ada
dua bhumi? Saya beritahu Anda! Kesunyataan mula, tiada apapun, arus Dharma
sepuluh penjuru mengalir kesana kemari segalanya adalah abhiseka, di pusatnya adalah Adi Buddha, Adi Buddha ini manunggal dengan Kesunyataan.
Oleh karena itu ‘Dua Bhumi Abhiseka’ adalah abhiseka arus Dharma sepuluh
penjuru yang dialirkan oleh Adharma Buddha mengalir ke sepuluh penjuru,
merupakan abhiseka yang dialirkan. Selain itu, abhiseka sepuluh penjuru arus
Dharma ini kembali pada Adharma Buddha, kemudian keluar lagi untuk mengabhiseka, kemudian kembali lagi mengabhiseka, kemudian keluar lagi mengabhiseka, oleh karena itu disebut sebagai ‘Dua Bhumi Abhiseka’.
Saya ceritakan sebuah lelucon! Si Dungu memasuki imigrasi sebuah negara
sambil membawa seekor burung beo, petugas imigrasi menghentikannya dan
berkata : “Pak ! Burung beo Anda dikenakan pajak.” , “Harus bayar berapa ?” ,
“Yang hidup US$50, namun untuk burung awetan hanya bayar US$ 15 !” mendadak burung beo itu ketakutan dan berteriak : “Hei Dungu! Jangan pelit yah!”
mengalir masuk dan mengalir keluar inilah ‘Dua Bhumi Abhiseka’, semuanya
adalah 50 dolar, dalam kondisi hidup adalah 50 dolar, kondisi mati juga 50
dolar, tiada perbedaan, antara mengalir masuk dan mengalir keluar tiada perbedaan. Inilah ‘Dua Bhumi Abhiseka’ ! Adharma Buddha adalah Abhiseka
Kolektif, semua abhiseka ada pada-Nya, sepuluh penjuru arus Dharma mengalir
keluar mengabhiseka kita semua, kemudian mengalir kembali mengabhiseka
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diri sendiri. Anda para sadhaka, asalkan bersadhana satu kali berarti melakukan
abhiseka satu kali, asalkan yidam hadir, pasti Ia menganugerahi abhiseka arus
Dharma kepada Anda. Asalkan Anda memiliki keyakinan, begitu mata terpejam,
memvisualisasikan yidam Anda, ( Mahaguru memejamkan mata ) barusan saya
menerima abhiseka arus Dharma, dalam sekejap menerima abhiseka. Sebab
saat Anda tidak memikirkan apapun, satu pikiranpun tak timbul, tidak memikirkan apapun, atau Anda hanya merenungkan yidam Anda, yidam Anda telah
hadir dalam upacara ini, pasti Ia akan mengabhiseka Anda, pasti masuk ke dalam
Anda. Saat Anda memikirkan-Nya, maka Ia juga memikirkan Anda, bagaikan
seorang ibu merindukan anak dan anak merindukan ibunya. Saat Anda melakukan penjapaan dan memeditasikannya maka Ia pasti memasuki diri Anda, maka
Anda memperoleh abhiseka satu kali lagi ; Satu kali sadhana berarti satu kali
abhiseka, ini hanya ada dalam Tantrayana. Oleh karena itulah siswa Tantrayana
senantiasa memperoleh arus Dharma tanpa terputus.
Saya ceritakan sebuah lelucon, ayah melarang Xiao-ming pergi ke grup menyanyi dan tari rendahan, jangan melihat pertunjukan tarian dan nyanyian yang
rendahan. Ia mengatakan: “Apabila kamu tidak mendengar nasehat ayah dan
tetap bersikeras untuk datang ke sana, kamu akan melihat sesuatu yang tidak
patut dilihat!” Didikan si ayah sangat baik. Sesungguhnya lebih baik si ayah
tidak mengatakannya, sebab begitu ia mengatakannya, Xiao-ming malah lebih
penasaran. Keesokan harinya Xiao-ming membeli tiket dan masuk ke arena,
ternyata ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak patut ia lihat, sesuatu itu
adalah: “Si ayah!” Ini sedang memberitahu Anda mengenai abhiseka. Saat
yidam berada di dalam Anda itulah abhiseka, yidam dari luar kemudian masuk
ke dalam, ini juga merupakan abhiseka, maka Anda akan melihat yang tidak
seharusnya terlihat, yaitu diri Anda sendiri! Anda sendiri adalah yidam! Yidam
adalah Anda! Oleh karena itu yidam masuk, bukan dua lagi, melainkan telah
menjadi satu. Apakah dengan demikian sudah mengerti ? Meskipun itu adalah
jasmani Anda, namun saat yidam memasuki Anda, maka Anda adalah yidam,
inilah yang dimaksud dengan ‘Dua Bhumi Abhiseka’!
Yang kedua adalah ‘Dua Bhumi Dharmaraja’, Adharma Buddha adalah Pimpinan Utama semua Dharma, Ia adalah Dharmaraja yang sesungguhnya, Ia me-
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miliki dua bhumi, yang utama di alam semesta, semesta ini adalah diri sendiri,
diri sendiri adalah semesta; Kehidupan saat ini, lampau dan yang akan datang
semua berada di dalam semesta ; Yang Asali dan yang akan datang adalah Buddha yang sama, semuanya adalah Adharma Buddha. Dengan kata lain di masa
lampau dan yang akan datang semua adalah Adharma Buddha, alam semesta
dan Adharma Buddha semua adalah yidam, merupakan Dharmaraja termulia.
Saya ceritakan sebuah lelucon, pada hari ketiga belas tahun baru imlek, ayah
dari Fang-fang memasang gambar tahun baru. Setelah ia memasang gambar
pertama, ia memanggil Fang-fang untuk melihat dari belakang saat ia memasang
gambar yang kedua, supaya dapat sejajar dengan gambar pertama. Demi memperoleh kemujuran, ia berpesan kepada Fang-fang : “Apabila saya memasangnya terlalu tinggi, kamu katakan : Fa-cai (Memperoleh harta), tapi kalau saya
memasangnya terlalu rendah, katakan: Jian-kang (sehat).” Setelah dia memasang gambar, Fang-fang melihat ke kiri dan kanan, ternyata sudah sejajar, maka
ia mengatakan : “Ayah, tidak ‘fa-cai’, juga tidak ‘jian-kang’.” Sebenarnya antara
harta dan kesehatan adalah setara, harus seimbang, seharusnya si ayah mengatakan harus sehat dan memperoleh harta, tidak seharusnya membedakan.
Oleh karena itu, seantero semesta adalah Adharma Buddha, Adharma Buddha
adalah semesta, entah Anda adalah Adi Buddha atau Adharma Buddha, maupun Buddha di masa yang akan datang, semuanya adalah Adharma Buddha,
semuanya setara, tiada berbeda, oleh karena itu adalah ‘Dua Bhumi Dharmaraja.’
Adharma Buddha adalah Dharmaraja Yang Utama, dari kepala hingga ekor,
Ia tetap adalah Dharmaraja Utama; Di masa lampau Ia adalah Dharmaraja
Utama; Di masa yang akan datang Ia adalah Dharmaraja Utama, tiada perbedaan. Bukan berarti Adi Buddha bukan merupakan Buddha yang akan datang,
sesungguhnya adalah satu. Semesta adalah Adharma Buddha, Adharma Buddha
adalah semesta, inilah yang paling penting, satu-satunya ‘Dua Bhumi Dharmaraja.’ Selain itu saya juga akan babarkan kepada Anda semua mengenai : ‘Dua
Bhumi Kumara-bhuta’ (Kemurnian Kanak-kanak), apa itu ?
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Sekarang yang ditekuni oleh Mahaguru adalah ‘Ilmu Kumara’, Padmakumara
adalah ‘kumara’, kumara adalah Bodhisattva, sangat polos, memiliki sepuluh
keluhuran tak terperi, inilah ‘Dua Bhumi Kumara-bhuta.’ Adharma Buddha
adalah satu Buddha, meskipun sepuluh penjuru Dharmadhatu adalah sepuluh
penjuru, disatukan adalah Adharma Buddha. Saya beritahu Anda semua, banyak
orang pada dasarnya mempunyai kumara-bhuta ini, hanya saja telah ternodai,
manusia hanya karena telah ternodai, sesungguhnya kita semua adalah Adharma Buddha yang memiliki sepuluh keluhuran tak terperi, semua fenomena
di sepuluh penjuru bersumber dari Adharma Buddha, tiada berbeda, semuanya
telah lengkap! Saat Anda sepenuhnya sunya dan melebur dengan semesta, maka
Anda akan melebur dalam Kesunyataan, Andalah Adharma Buddha, Ia juga
Adharma Buddha, sama sekali tiada perbedaan. Ini disebut ‘Dua Bhumi Kumara-bhuta’.
Sekarang Mahaguru makin mirip kumara, maka Mahaguru sering mengatakan,
karya Gurudara di Zhenfo Zong demikian baiknya, sungguh langka, seharusnya
menaikkan tingkatanya, dinaikkan menjadi Nyonya Utama. Gurudara sangat
polos, mengatakan Mahaguru juga sangat polos, seharian penuh Berdharmadesana namun tak letih, juga tidak pernah absen, juga tidak pernah beristirahat ;
Semua orang bisa beristirahat, hanya Mahaguru yang tidak boleh beristirahat,
tiap hari Sabtu, There is fire offering here on every Saturday at three o’clock, no
holiday for me. Oleh karena itu Gurudara juga membiarkan saya naik tingkat,
menjadi Tuan Utama. Mahaguru sangat polos, memiliki hati kumara, saya menyebut Gurudara sebagai Nyonya Utama, maka dia menyebut saya Tuan Utama,
semua setara, inilah ‘Dua Bhumi Kumara-bhuta’. Lelucon lagi, saat baru saja kenal, pandangan matamu senantiasa ‘menyetrumku’ ; Saat berpacaran, senyumu
senantiasa menyetrumku ; Saat ‘pengantin baru’, pemikiranmu senantiasa menyetrumku ; Tapi saat ini, suara dengkuranmu selalu ‘menyetrumku’ ( mengejutkan ). Dua orang pria sedang ngobrol di sebuah bar, Si A mengatakan : “Istriku
sangat hebat, dia berhasil merubah agamaku.” Si B bertanya : “Wah ! Apa yang
dilakukannya ?” , “Dulu saya tidak percaya apapun, hingga saya sudah menikah
baru mengetahui, ternyata neraka sungguh ada.” Amituofo ! Tadi baru saja ada
yang menerima pemberkatan nikah, tidak boleh melontarkan lelucon semacam
ini. Saya beritahu Anda, alam neraka, preta dan hewan juga merupakan mani-
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festasi Adharma Buddha, inilah ‘Dua Bhumi Kumara-bhuta.’
Adharma Buddha adalah avaivartika (Tak mengalami kemunduran) : ‘Dua Bhumi
Avaivartika.’ Anda belum pernah terpikirkan apa itu ‘Dua Bhumi Avaivartika’ ?
Sejak mula Ia sudah ada, meskipun Anda tidak bisa melihatnya, Ia juga tidak
lenyap. Ia adalah Adi Buddha, di masa yang akan datang juga adalah Adi Buddha, selamanya manunggal dengan kesunyataan, manunggal dengan semesta,
adinata ini disebut sepenuhnya avaivartika, sepenuhnya tak berubah.
Banyak hal yang dapat mundur, saat neraka kosong, maka alam neraka mengalami kemunduran; Saat alam hewan tiada, maka alam hewan sirna ; Saat
alam preta tiada, maka alam preta sirna ; Saat umat manusia tiada, dunia ini
juga sirna; Saat surga tiada, 28 surga juga sirna. Namun yang benar-benar ‘Dua
Bhumi Avaivartika’ ialah Adharma Buddha yang tidak mendua, tubuh-Nya tak
mendua, batin juga tak mendua, tubuh dan batin manunggal, tidak pernah bertambah juga tidak pernah berkurang ‘Dua Bhumi Avaivartika.’
Pada suatu hari pergi ke gereja, seorang anak memberitahu guru: “Guru, di
toilet ada banyak semut!” Ibu guru menganggukkan kepala, mendadak teringat bahwa kosakata ‘ant’ (semut) sudah pernah diajarkan, kemudian ingin
menguji apakah anak itu masih ingat kata ini, maka ia bertanya pada anak tersebut: “Semut itu apa bilangnya?”, akhirnya si anak dengan polosnya menjawab:
“Semut . . .dia tidak bicara !” Si anak mengatakan semut tidak mengatakan apapun, inilah kelucuan anak-anak. Semut adalah semut, manusia adalah manusia, tak berubah. Apabila semut ingin menjadi manusia, menurut sabda Sang
Buddha, saat Sariputra bermeditasi, roh-roh semut menyatu dan bertanya pada
Sariputra : “Kapan kami bisa menjadi manusia?” Sariputra menjawab : “Ingin
menjadi manusia masih terlampau dini! Lebih baik kalian menjadi semut dengan baik.” Roh dari semut sangatlah kecil, kapan bisa menjadi manusia? Penuh
ketidakpastian dan sangat jauh. Apabila benar-benar terlahir sebagai semut,
ingin terlahir kembali memperoleh tubuh manusia sangatlah sukar, sangatsangat sukar. Namun yang satu-satunya tak mundur adalah Adharma Buddha,
semua Buddhata tak mundur, sifat mula Adharma Buddha adalah tak mundur,
oleh karena itulah disebut sebagai ‘Dua Bhumi Avaivartika’. Tubuh tak mendua
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adalah satu tubuh, batin juga tak mendua, tubuh dan batin manunggal. Bhavana
kita juga sama, tubuh dan batin harus manunggal, jangan sampai secara jasmani
sedang menekuni bhavana namun isi batinnya tidak menekuni bhavana, batinnya terbang kesana kemari, antara lahiriah dan batiniah tidak manunggal. Tubuh
dan batin Adharma Buddha manunggal, tidak bertambah juga tidak berkurang.
Menurut Anda apakah di dunia ini, di seantero semesta ini bisa bertambah
sesuatu? Sesungguhnya tiada bertambah juga tiada berkurang, inilah ‘Dua
Bhumi Avaivartika.’
‘Dua Bhumi Samyak-citta’ apa itu ‘Samyak-citta’ (Hati Sejati / Murni) ? Saat tidak muncul, bagaikan angkasa ; Saat muncul, bagaikan hati, menjadi Tathagata
Mahaparipurna, inilah ‘Dua Bhumi Samyak-citta.’
Saat Adharma Buddha tak muncul, sama dengan tiada, sama dengan angkasa;
Begitu Ia nampak, adalah Adharma Buddha yang Mahaparipurna, tidak peduli
dia nampak atau tidak nampak, semuanya Samyak-citta. Saat nampak menjadi
satu bhumi, saat tidak nampak adalah semesta, ini juga satu bhumi, inilah ‘Dua
Bhumi Samyak-citta’. Ada satu lelucon, keluarga Xiao-ming tiap tahun selalu
mengalami persengketaan, malam hari sebelum tahun baru imlek, Si Ayah
berkata kepada Xiao-ming dan dua kakaknya : “Kalian masing-masing harus
mengucapkan satu kalimat mujur, baru boleh tidur.” Kakak tertua : “Tahun ini
baik.” Kakak kedua : “Ketidakberuntungan berkurang”, Xiao-ming : “Tidak boleh ada sengketa.” Maka Si Ayah menulis ketiga kalimat tersebut dan menempelkannya di atas tembok. Keesokan harinya bibi datang untuk mengucapkan
selamat tahun baru, ia langsung membaca : “Tahun ini sangat tidak beruntung,
sengketa tidak boleh kurang.” (Si Ayah menulis aksara mandarin tanpa tanda
baca, ditambah si bibi keliru menempatkan jeda dalam membacanya, sehingga
maknanya menjadi berbeda) Kebetulan menjadi kebalikannya, tidak seharusnya
dibaca demikian.
Hari ini saya hendak menjelaskan ‘Dua Bhumi Samyak-citta’, inilah ‘Tahun
ini baik, ketidakberuntungan berkurang, tidak boleh ada sengketa.’ Ini semua
adalah hal yang baik. Tapi saat ketiga kalimat ini ditempel bersama jadi tidak
begitu baik, ini adalah kekeliruan di dunia, padahal di atas sana segalanya baik.

18

DharmaTalk 2015

Oleh karena itu inilah yang disebut ‘Dua Bhumi Samyak-citta’, tidak nampak
juga baik, nampak juga baik. Maka tidak ada yang disebut dengan lahir dan
mati. Mahaguru mengatakan, lahir adalah ‘Nampak’, mati adalah‘Tidak nampak’, semuanya baik, inilah ‘Dua Bhumi Samyak-citta’. Sadhaka tidak boleh
menganggap kematian sebagai suatu hal yang tidak baik, tetap adalah ‘Dua
Bhumi Samyak-citta’, dengan kata lain kematian adalah sunya, sedangkan kemunculan adalah ‘eksistensi’ ; Dengan kata lain pula, Adharma Buddha adalah
eksistensi, namun saat Ia tidak muncul, Ia adalah sunya. Sesungguhnya Ia adalah
‘Samyak-citta’. Oleh karena itu Mahaguru nampak juga baik, Mahaguru meninggal juga baik. Mengapa? Sekalipun tidak nampak, Mahaguru masih berada!
Nampak juga baik, tidak nampak juga baik, inilah ‘Dua Bhumi Samyak-citta.’
Apakah demikian sudah paham? Sekalipun Mahaguru adalah tubuh jasmani,
tubuh dan batin manunggal duduk di atas Dharmasana ; Namun sekalipun Mahaguru tidak nampak, tidak tiba di negara kalian, kalian juga bisa berjumpa
dengan Mahaguru di dalam mimpi! Sekalipun suatu hari nanti Mahaguru
telah meninggal dunia, apakah masih bisa hadir dalam mimpi kalian? (Hadirin menjawab : “Bisa!”) Masih bisa! Sekalipun saya meninggal dunia, Ibu Han
Wu-zhen juga dapat melihat Mahaguru dalam sadhananya! Benar tidak? Inilah
‘Dua Bhumi Samyak-citta’.
Berikutnya adalah ‘Dua Bhumi Upaya’, untuk menjelaskan kata ‘upaya’ kepada
orang asing sangatlah sukar. (Keterangan penerjemah : ‘upaya’ adalah istilah
sansekerta, dalam Bahasa Mandarin adalah : ‘Fang-bian’, yang memiliki banyak
arti di antaranya : kemudahan, leluasa dan buang air )
Ada orang yang menelepon temannya, kebetulan temannya sedang berada di
toilet, “Apa dia ada?” , “Dia sedang ‘fang-bian’ (buang air), tunggu hingga dia
‘fang-bian’ (sudah leluasa/selesai), baru Anda telepon lagi.” Orang asing akan
bingung. Sebenarnya apa maksudnya? ‘Fang-bian’ yang mana? Muncul masalah.
Namun ‘fang-bian’ (upaya) yang diulas hari ini adalah: Saat tidak nampak, bagaikan Yang Asali; Saat nampak adalah Para Buddha yang tak terhingga banyaknya
dan segala ‘upaya’ (karya yang disesuaikan dengan akar tiap insan) di berbagai
loka. Saat tidak nampak, keduanya adalah ‘upaya’ inilah ‘Dua Bhumi Upaya’.
Saat ditelepon, “Saya sedang ‘fang-bian’ (buang air).” Sesungguhnya justru
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tidak ‘fang-bian’ (tidak leluasa menerima telepon) ; Saat ditelepon, “Kebetulah
saya ‘fang-bian’ (leluasa), makanya bisa menerima telepon Anda.” Inilah ‘Dua
Bhumi Upaya’.
Suatu hari kantor kami kedatangan dua wanita cantik, kulitnya sangat halus,
pakaiannya juga sangat menarik, mereka datang menjual Yakult. Begitu mata
kami terpana, tiap orang langsung membeli beberapa botol, kemudian wanita
cantik itu berkata: “Kakak yang mana yang setiap hari mau minum Yakult? Saya
akan menghantarnya.” Sepertinya semua teman sekantor yang pria satu kata :
“Saya mau ! Saya mau!” Keesokan harinya, mulai ada seorang ibu yang ramah
setiap hari menghantar yakult kepada mereka, demikianlah hingga saat ini telah
berjalan tiga tahun lamanya. Aneh, yang diulas adalah ‘upaya’, ibu yang ramah
juga adalah wanita cantik, California four small girls, semua adalah wanita cantik, silahkan berdiri. Dulu saat kalian berempat datang sekolah di Amerika, yang
satu adalah wanita cantik dari Sichuan, Chen Chuan-fang adalah wanita cantik
dari Sichuan, Sun Ai-zhen adalah wanita cantik dari Jiangshu Shanghai, Jiang
Guan-rong adalah wanita cantik dari Zhejiang, Wei Si-yan adalah wanita cantik
dari Harbin, sekarang mereka berempat adalah wanita cantik veteran, mereka
semua memiliki pendidikan yang tinggi. Dulu pada masa mereka baru datang
ke Amerika untuk sekolah, tiap pemuda yang berjumpa dengan mereka akan
terpesona. Apabila kalian melihat mereka di masa lalu, pasti juga akan terpesona. Oleh karena itu ini disebut apa ? ‘Dua Bhumi Upaya’, semuanya adalah
wanita cantik, hanya saja sudah veteran. Sichuan menghasilkan wanita cantik,
Harbin menghasilkan wanita cantik, Jiangshu menghasilkan wanita cantik, Zhejiang juga menghasilkan wanita cantik.
Apa kabar ! Apa kabar semua ! ( Bahasa Kanton ) Wu-gai ! Wu-gai-shai ! ( Bahasa Kanton : Terima kasih ) Selamat siang semua! Apa kabar semua! (Bahasa
Mandarin) Good afternoon! (Bahasa Inggris) (Bahasa Jepang: apa kabar) Sawadika! (Bahasa Thai: apa kabar ) Kam-sam-ni-da! (Bahasa Korea: terima kasih)
Hola Amigo! (Bahasa Spanyol: apa kabar) ada lagi, Bahasa Jerman yang barusan
dipelajari : Wie geht es Ihnen? (Bahasa Jerman : Apa kabar) Merci (Bahasa
Prancis : Terima kasih) Bonjour (Bahasa Prancis : Apa kabar) Selamat siang dan
Selamat petang! (Bahasa Indonesia) Inilah ‘Dua Bhumi Upaya’ ! Ada lagi ‘Dua
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Bhumi Prajna’, ‘Dua Bhumi Prajna’ dari Adharma Buddha, pengetahuan menyeluruh maupun pengetahuan parsial, semuanya adalah ‘Dua Bhumi Prajna’ ;
Sepuluh penjuru abhijna, mengetahui semua Prajna.
Tidak peduli itu Prajna yang sejati maupun kebijaksanaan relatif, semuanya
diketahui-Nya, sepuluh penjuru Prajna diketahui, inilah Prajna Adharma Buddha. Pengetahuan menyeluruh dan pengetahuan parsial semua dikuasai, inilah
Sarvajna, Maha Tahu, inilah ‘Dua Bhumi Prajna’ . Satu lelucon, saat dokter jiwa
sedang melakukan pemeriksaan, ada seorang pasien wanita yang sudah menetap selama satu bulan berteriak : “Saya ingin membunuh teman pria saya !”
Tiga bulan kemudian dokter melakukan pemeriksaan lagi, pasien wanita masih
berteriak : “Aku ingin bunuh teman priaku !” Setengah tahun kemudian dokter melakukan pemeriksaan lagi, pasien wanita itu masih berteriak : “Aku ingin bunuh teman priaku !” Setahun kemudian saat pemeriksaan, pasien wanita
itu merubah kata-kata : “Saya tidak lagi membunuhnya, saya ingin menikah
dengannya.” Mendengarnya dokter menuliskan catatan di atas riwayat penyakit pasien : ‘Pasien tetap ingin menggunakan berbagai cara untuk membunuh
teman prianya !’ Ini adalah ‘Dua Bhumi Prajna’. Tahukah Anda ? Seorang dokter jiwa akan memahami cara berpikir manusia waras, juga memahami cara
berpikir orang sakit jiwa, ini disebut ‘Dua Bhumi Pengetahuan Sempurna’ atau
‘Dua Bhumi Prajna’, ada yang wajar dan ada yang tidak wajar, harus diketahui
semuanya.
Mendalami Buddhisme juga sama, harus memahami Buddha dan harus memahami mara, Buddha dan mara satu hakikat. Pengetahuan sejati dan pengetahuan
parsial semuanya adalah kebijaksanaan, dengan mengenali mara barulah Anda
bisa mencapai Kebuddhaan, apabila Anda mengenal Buddha maka Anda akan
mengetahui adanya mara. Anda harus mengenali mara, kemudian meluruskan
mara menjadi Buddha, maka semuanya adalah Buddha, Buddha dan mara satu
hakikat, memahami yang sempurna dan yang parsial, inilah ‘Dua Bhumi Prajna’.
Selain itu masih ada : ‘Dua Bhumi Guhya’, tidak peduli itu ‘Bhumi Yang Nampak’ maupun ‘Bhumi yang rahasia’, yang tidak diketahui oleh insan awam
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adalah ‘Dua Bhumi Guhya’, ketahuilah, Adharma Buddha sungguh adalah ‘Dua
Bhumi Guhya’. Masih banyak insan yang tidak mengetahuinya, saat ini hanya
Mahaguru yang mengetahuinya, dan kalian semua yang mendengar Dharma
ini yang mengetahuinya. Semua bhumi ini diakumulasikan adalah Pencerahan,
adalah satu kata : ‘Buddhi’, jumlahnya ada 16 Bhumi, baru saja saya membabarkan perihal 16 Bhumi.
Ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar, si suami membanting pintu
dan pergi. Si istri melongok dari jendela dan bertanya jam berapa si suami akan
pulang, si suami mengatakan: “Yang kembali adalah cucu !” ia pergi dengan
kasar. Dua jam kemudian Si Suami berdiri di depan pintu, mengetuk dan berteriak : “Nenek, saya kembali.” Ini adalah rahasia, orang yang mengerti rahasianya
barulah dapat berseru “Nenek !”.
Demikianlah yang memahami segalanya. Ada kalanya Anda bicara dengan nada
keras, “Saya tidak akan kembali lagi!” Setelah keluar ternyata tidak ada tempat
yang dituju, pada akhirnya kembali lagi ke tempat semula, dan jalan satu-satunya adalah dengan baik menjadi ‘cucu’. Ada orang yang sejak kecil sudah menyukai harimau, namun setelah dewasa, di rumah mengenakan celemek, mencuci piring, mengepel lantai, bahkan menyeterika pakaian, orang menanyainya
: “Apa hewan peliharaan kamu sekarang ?” . “Saya masih suka memelihara hewan, tapi sekarang hewan peliharaan saya berubah menjadi induk harimau.” Ya
Tuhan ! Kasihan sekali! Sekarang Mahaguru juga mencuci piring, menanak nasi,
memasak lauk, tapi Mahaguru masih belum bisa menyeterika pakaian. Oleh
karena itu Gurudara masih tetap Gurudara, bukan induk harimau.
Sekarang saya hanya bisa menanak nasi dan mencuci piring, masih belum bisa
menyeterika pakaian, kelak Gurudara akan memperlihatkan saya selembar daftar : “Mencuci piring, menanak nasi dan menyeterika pakaian.”
Saya bertanya : “Pilih salah satu?” , “Bukan, maksudnya kamu harus mencuci
piring, kemudian menanak nasi dan memasak lauk, berikutnya adalah mengepel lantai, dilanjutkan dengan menyeterika pakaian, ini adalah jadwal kegiatan
sehari-hari Anda.” Amituofo! Kelak saya pasti bisa menyelesaikannya! Sebab ini
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adalah ‘Dua Bhumi Guhya.’. Satu lagi lelucon, ada seorang pemabuk yang masuk ke sebuah taksi, sopir bertanya : “Bapak mau kemana?” Pemabuk : “Saya
mau ke bandara.” Dengan kaget sopir itu menjawab : “Di sini adalah bandara!”
Pemabuk itu membayarkan uang, sambil bersendawa, ia menepuk pundak sopir
dan berkata : “Terima kasih pemuda ! tapi tolong dengar saran saya, nanti jangan lagi mengendarai mobil demikian cepat !” Anda harus merenungkan ini,
inilah ‘Dua Bhumi Guhya.’ Om Mani Padme Hum.
Judul Asli :
2015-03-07《蓮生法王開示》至高至上至尊至聖 相應阿達爾瑪佛七世內可成佛
Sumber: http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=29&csid=50&id=13
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Melatih Diri Yang Sesungguhnya
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pergi bersembahyang bukanlah karena Bodhisattva di dalam Vihara sangat tepat. Ada orang berkata, apakah kamu beragama Buddha? Benar, saya sering
pergi ke vihara untuk sembahyang. Dia pergi ke vihara bersembahyang sudah
merasa beragama Buddha! Kalau boleh dikatakan dengan begitu apakah sudah
beragama Buddha? Ya, saya setiap pagi membakar dupa, bernamaskara pada
Buddha, mempersembahkan teh dan menukar teh untuk para Bodhisattva, bukankah ini sudah termasuk pemeluk agama Buddha.
Banyak orang berkata, saya beragama Buddha! Saya setiap pagi membaca Mahakaruna dharani sebanyak 7x dihadapan para Bodhisattva, membaca Sukhavati Vyuha dharani 5x, mantra dewi kebajikan 10x, sutra bulan, sutra matahari,
sutra Saddharma pundarika, sutra Amitabha Buddha, banyak orang yang menulis surat kepada saya dan berkata, sudah membaca mantra ini sebanyak sekian
kali, mantra itu sebanyak berapa kali. Saya berkata ini adalah campuran mie dan
sayuran yang berada di rumah makan pasar malam semua campuran mie dan
sayuran diaduk menjadi satu, ini tidak benar karena tidak bersih. Oleh karena
itu bersadhana haruslah dijapa dihadapan para Bodhisattva agar dapat menerima sinar-Nya, ini tidaklah benar. Ada juga orang bertanya, apa dia seorang
beragama Buddha, dia berkata, saya pergi mendengarkan ceramah, pergi untuk
mendengarkan sutra (sutra hati), mendengarkan Saddharma pundarika, pergi
mendengarkan sutra ini dan sutra itu.
Semua ini hanya pelatihan dipermukaan saja. Yang benar-benar melatih diri
yaitu, ketika duduk diam, bermeditasi, di dalam tubuh anda sendiri akan menghasilkan sinar yang berasal dari dalam api kundalini dan menyatu dengan sinar
alam semesta melebur menjadi satu, ini yang disebut dengan sadhana yang
sesungguhnya. Setiap waktu selalu melakukan secara bersamaan, ketika tidur,
ketika membersihkan tubuh dapat bersadhana, ini benar-benar melatih diri.
Kamu pergi bertanya kepada orang lain, orang tersebut berkata dengan kamu,
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bagaimana saya bersembahyang kepada Buddha, orang Mahayana akan berkata, baca mantra Amitabha Buddha, berjalan juga membaca Amitabha, ketika
duduk mengucapkan Amitabha.
Ketimur menjapa Amitabha, ke barat juga menjapa Amitabha, setiap hari membaca Amitabha, begini juga sudah benar, hanya perlu pikiran lurus maka sudah
tepat. Tetapi, apabila menjapa sampai pada akhirnya pikiran melayang, pikiran
kacau datang (anak perempuan saya masih belum menikah, anak lelaki saya
masih belum menikah, mulai memikirkan saya hidup sudah sampai usia 60
tahun tetapi masih belum kaya!) didalam diri sendiri sudah terdapat kekhawatiran, tidak dapat terlahir di tanah suci! Perbanyak lagi menjapa Amitabha tetap
tidak terlahir di tanah suci! Japa mantra di dalam hati harus memikirkan adanya
Buddha, dapat melantunkkannya, japa mantra seperti ini dapat terlahir di tanah
suci. Mulut menjapa mantra, didalam pikiran sangat kacau, tubuh tidak memancarkan seperti Sang Buddha.
Jika melakukannya seperti ini tidak bisa terlahir di tanah suci! Di dalam Tantra–
yana dapat mencapai keberhasilan dalam tubuh sekarang, yaitu didalam kehidupan ini kamu sudah mendapatkan kontak batin, kamu mengetahui alam
semesta memancarkan cahaya kepada kamu, kamu mengerti cahaya dari dalam
tubuhmu dengan cahaya yang ada di alam semesta melebur menjadi satu
dengan begitu ketika meninggal dunia kamu dapat menolong diri sendiri, satu
cahaya dalam tubuhmu keluar dengan cahaya alam semesta melebur menjadi satu maka kamu sudah mendapatkan keberhasilan tubuh sekarang. Bukan
menyuruh anda duduk dilantai kemudian berhasil menjadi Buddha. Oleh
karena itu harus memahami cara ini. menjapa mantra terlahir di tanah suci (meninggal kemudian berhasil menjadi Buddha) setelah meninggal dunia, harus
memohon kepada para Bodhisattva untuk menuntun kamu, kamu sendiri tidak
dapat melakukannya (saya tidak dapat terlahir di tanah suci, para Bodhisattva
cepatlah datang, kalau anda tidak datang saya akan pergi kemana!) kalau para
Bodhisattva tidak datang menjemput, apa yang kamu lakukan? Kenapa para
Bodhisattva tidak datang? Karena pikiran kamu tidak terkonsentrasi, sampai
anda tua masih memikirkan (sudah 66 thn, 70 thn, masih menginginkan uang,
masih ingin membeli barang-barang baru!) (anak yang akan menikah!) ( kemuDharmaTalk 2015
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dian menunggu masih belum melahirkan anak, jangan terlalu lama lah!) (kemudian seorang anak yang sedang sakit!) kekhawatiran begitu banyak, bagaimana
Bodhisattva akan datang? Semua ini harus mampu dilepaskan, harus selalu memikirkan kehadiran para Buddha Bodhisattva datang menjemput anda. Inilah
disebut keberhasilan terlahir di tanah suci Buddha dan keberhasilan tubuh sekarang tidaklah sama.
Keberhasilan dalam tubuh sekarang yaitu, anda harus selalu untuk melatihnya,
sampai pada anda mendapatkan hasil, sampai menghasilkan cahaya yang terpancar dengan cahaya alam semesta menyatu, setiap waktu selalu berdekatan
dengan Buddha, keduanya sering bersamaan, pada suatu waktu kamu akan
mendapatkan keberhasilan kontak batin, pada waktu kematian datang maka
anda dapat menentukan sendiri akan menuju kemana!
Rahasia Tantrayana yang paling utama harus berlatih seperti ini, inti utama yaitu,
terletak di pelatihan dalam hati, inti utama pelatihan ini terdapat di hati, semua
rahasia dari pelatihan diri terdapat di dalam inti utama ini.
Saya tidak pernah menjelaskan pedoman/aturan untuk seluruh sadhana, kalian
semua harus mencari keterangan sebagai pedoman, seperti ketika akan mulai
harus melakukan namaskara, bercatur sarana, melakukan persembahan, setelah
itu harus bervisualisasi, membaca mantra dan lagi harus duduk bermeditasi,
menyatu, dan harus bernamaskara lagi. Semua sadhana memiliki urutan yang
sama seperti ini, tetapi metode/cara untuk melakukannya tidaklah sama. Seperti
melakukan puja api memiliki cara untuk puja api, penakhlukkan juga ada cara
untuk melakukan penakhlukkan, penambahan berkah memiliki cara yang dapat
untuk menambah berkah, tolak balak.
Ada cara untuk tolak balak, panjang umur ada cara untuk menambah panjang
umur, cinta kasih, ada untuk menambah cinta kasih, semuanya tidaklah sama,
terletak dimana perbedaan ini? yaitu perbedaan visualisasi, haruslah dapat
menggunakan pikiran, mantra, mudra dimana 3 macam cara digunakkan untuk
semua sadhana, anda akan melakukan sadhana apa pun maka akan mendapatkan hasil dari sadhana tersebut.
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Oleh karena itu Buddha Sakyamuni pada akhirnya berkata, dharma sesungguhnya bukanlah dharma. Seluruh dharma pada awalnya tidak ada dharma.
Kamu hanya perlu melatih diri di dalam batin, melakukan satu sadhana dan
mendapatkan hasil ini adalah dharma sejati.
Baiklah, sadhana yang paling utama yaitu, terletak di hati, hari ini memberi tahu
anda semua, kalian sudah mendapatkannya, perlahan-lahan dipikiran, kembali
mengingat apa yang sudah saya jelaskan, kamu akan mengerti bagaimana seharusnya bersadhana. Setelah ini banyak orang yang bisa belajar tetapi banyak orang juga yang ingin belajar dan tidak mendapatkannya tidak dapat mendengarkan sutra, kita bersadhana sama halnya dengan kebutuhan dalam hidup
ketika duduk di atas toilet pun dapat melakukan sadhana apakah ada orang
yang menjelaskan sebelumnya? Toilet sama seperti teratai, dijamin anda semua
belum pernah mendengar sebelumnya.
Om Mani Padme Hum
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三大菩萨
人们认为，莲花、经书、从湖中升起的宝剑及侧伴它们的双头鸭和双
头鹦鹉最早是由萨迦派 大师萨迦班智达 画在桑耶寺 的一面墙上的。
另有一种观点认为，这个主题最初是以隐晦图形出现在信奉苯教的赞
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普（王）朗达玛 在位的第六年（在位期836年~842年）。朗达玛镇压
佛教，摧毁了众多寺院并禁止佛像的艺术创作。这个隐晦的主题既是
三大菩萨的标识，也是佛教教义最初传入西藏才标志。

作为三大菩萨的标识，莲花上的经书和智慧宝剑代表文殊菩萨；橘红
色和粉色的双头鸭代表观音菩萨 ；绿色双头鹦鹉则代表金刚手菩萨。
三大菩萨分别代表着佛陀的智慧、慈悲和权力，统称为“三怙主”。
文殊菩萨的如来部断灭“痴”，观音菩萨的莲花部断灭“欲”，而金
刚手菩萨的金刚部断灭“嗔”。

该图案中画有公元八世纪西藏宁玛派 最重要的创始人中的五位，成为
佛教首次传入西藏的标志。生长出莲花的湖代表印度佛教大师寂护 ，
他是应赤松德赞 赞普之邀入藏的。莲花代表印度密宗大师莲花生，在
寂护的举荐下，他也应赤松德赞之邀入藏。经书和喷焰智慧剑代表西
藏大法王赞普赤松德赞（在位期754年~790年），他被视为文殊菩萨的
化身。双头鸭代表来自克什米尔的印度大师译师无垢友 ，他也是应赤
松德赞之邀入藏的。双头鹦鹉代表藏族译师、莲花生的弟子毗卢遮那
。鸟儿面面相对，其双眼和喙象征着佛教从印度传入西藏，也象征着
佛教教义从梵文译成藏文。
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蓮燈佛具部

1 Maret 2011
Dharmaraja Lian Sheng dalam kunjungan-Nya ke Palembang
secara khusus memberikan pemberkatan pada Light Lotus Gallery

Light Lotus Gallery menyediakan berbagai peralatan Buddhis
Mulai dari Dupa, Buku, Pratima/Rupang, DVD,VCD,CD,MP3,
Kertas Sembahyang, Liontin, Japamala, dll

Jl. Jend. Sudirman No. 382 Palembang - Indonesia |telp. (0711) 320-379
(di seberang Bank Mandiri cab. Cinde)
email : lotus@shenlun.org
web : http://www.shenlun.org/vihara/light-lotus-buddhism-gallery-center/
facebook : http://www.facebook.com/LightLotusGallery.Palembang

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya melalui acara Cahaya Pelangi (televisi)
mempersembahkan dokumentasi Dharmadesana
Dharmaraja Lian Sheng.

CAHAYA PELANGI

Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 17.00 di PAL TV
Palembang

PELITA HATI

Setiap hari Rabu
Pukul 08.30 di SRIWIJAYA TV
Palembang

Upacara Api Homa Raja Naga & Pemberkahan Pernikahan

Upacara Api Homa Raja Naga & Pemberkahan Pernikahan, 14 Juni 2015

Upacara Api Homa Raja Naga & Pemberkahan Pernikahan

Upacara Api Homa Raja Naga & Pemberkahan Pernikahan, 14 Juni 2015

唸發菩提心真言

摩利支天菩薩心咒

Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Marici Bodhisattva

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·摩利支玉·梭哈
Om Mo Li Zhi Yu Suo Ha

Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Cahaya Listrik

大吉大利·萬事如意
合家平安

小人遠離·貴人多助
生意興隆·萬事如意
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印咒功德廻向:

蓮花真麗

病業早日消除·身體早日恢復健康
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Mengkaji Hetu-phala
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Hari ini kita bersama mengulas sebab-akibat (hetu-phala), mengkaji dua kata
ini : sebab dan akibat. Dalam Buddhisme ada sangat banyak diskusi mengenai
sebab-akibat kita semua tahu dalam kitab Buddha ada tertulis: ‘Dari sebab
menjadi akibat.’, yaitu dikarenakan adanya sebab, maka memperoleh akibat.
Demikian pula semua akibat akan menjadi sebab, setelah memperoleh akibat,
maka akibat tersebut juga akan menjadi sebab, ini sebuah siklus, sebab menjadi
akibat, akibat menjadi sebab. Buddhisme sangat banyak pembahasan mengenai
sebab-akibat, di antaranya adalah berbagai nidana dari kehidupan lampau Sakyamuni Buddha. Dulu di India ada sebuah kitab yang disebut purana, kitab ini
membahas banyak sekali hal-hal mengenai masa lampau. Sang Buddha sendiri
juga mempunyai Jataka-sutra yang menuturkan masa lampau, yaitu berbagai
sebab karma masa lampau yang menghasilkan akibat dalam kehidupan saat ini.
Sakyamuni Buddha telah sangat banyak membahas perihal sebab-akibat, Sang
Buddha menghadapi banyak peristiwa, Ia perlu mengungkapkan sebabnya, saat
Beliau menghadapi suatu peristiwa, Ia akan menuturkan beberapa sebab di kehidupan lampau yang menyebabkan pada kehidupan kali ini mengalami akibat
tersebut, inilah mengapa dalam Jataka-sutra dituturkan banyak hubungan sebab
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dan akibat, beberapa tokoh di kehidupan lampau menjadi beberapa tokoh di
kehidupan saat ini.
Dalam sebab-akibat, yang sering kita kaji adalah persoalan benih. Benih apa
yang ditabur, maka itulah buah yang akan dihasilkan, oleh karena itu ini juga
membuktikan adanya sebab-akibat, jika kita menanam padi, maka kita akan
menuai padi , menanam gandum akan menuai gandum , menanam ubi akan
tumbuh ubi, menanam talas akan tumbuh talas, “Ubi adalah ubi, talas adalah
talas.” Keduanya berbeda. Menanam talas tidak akan menjadi ubi, menanam
ubi tidak akan menjadi talas, oleh karena itu di dalamnya terdapat sebuah bukti
hukum sebab-akibat, kita dapat membuktikannya melalui benih. Sebenarnya
bukan hanya tanaman, bagaimana dengan kita manusia ? Ini adalah sebuah
persoalan yang paling aktual, mengkaji sebab-akibat tentu perlu membahas diri
sendiri, membahas manusia. Sesungguhnya manusia juga demikian, saya ingat
dulu Acarya Lian-zhi melayani di sebuah rumah sakit, di atasnya tertulis beberapa kata, dia sering menceritakannya kepada saya, yaitu: “Engkau adalah apa
yang engkau makan.” Secara sederhana, kalimat ini adalah sebab-akibat, makan
apa maka menjadi orang yang bagaimana, pertama kali membaca kalimat tersebut tidak ada rasa apapun, namun setelah direnungkan lebih dalam, sesungguhnya memang benar demikian. Kita orang Tionghoa mengatakan: “Penyakit
masuk melalui mulut.”, Anda jatuh sakit, apa sebabnya, perlu dicari sebab-akibatnya, sebabnya adalah dikarenakan Anda terlalu banyak makan sesuatu, kesehatan manusia dapat ditelusuri dari apa yang dimakannya, ini memang benar,
di dalamnya terdapat hubungan sebab dan akibat.
Tubuh kita manusia terdapat elemen tanah, air, api dan angin, terdapat temperatur, darah, coba perhatikan sejenak sirkulasi darah dalam tubuh Anda, perhatikan sejenak kalori tubuh Anda, perhatikan lima organ dalam Anda, perhatikan
aktivitas tubuh Anda, apakah jumlah kalori yang Anda makan sesuai dengan
aktivitas tubuh Anda, inilah kesehatan tubuh. Apabila aktivitas tubuh Anda tidak cukup dan Anda menyimpan terlalu banyak kalori, atau kalori Anda tidak
mencukupi, semua akan menyebabkan Anda jatuh sakit. Makanan dan minuman memberikan pengaruh yang sangat besar, oleh karena itu dalam ilmu kedokteran sangat memperhatikan nutrisi, ini merupakan berbagai sebab-akibat
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dalam tubuh manusia.
Selain itu, ada satu persoalan, ada sebagian orang yang menyatakan sama sekali
tiada sebab-akibat, dikarenakan ada sebagian orang yang begitu lahir langsung
berpenyakitan, apa sebabnya? Saya mengatakan, ini adalah persoalan benih,
dari mana benih tersebut ? dari faktor keturunan, ada dalam gen manusia, apa
itu gen? juga merupakan sebab. Mengapa begitu lahir langsung berpenyakitan?
Padahal dia masih belum melakukan kebajikan maupun kejahatan, apakah itu
hukuman langit? Sebenarnya bukan demikian, ada gen dari benihnya, sehingga
pada tubuhnya ada penyakit bawaan, sebuah manifestasi dari benih, ini juga
mencakup hubungan sebab dan akibat. Oleh karena itu dokter yang kita kenal
pernah mengatakan, apabila Anda tumbuh dengan normal, bagian mana yang
paling lemah di antara kelima organ dalam Anda, maka dari situlah kerusakan
akan dimulai, ini juga merupakan sebab-akibat, karena kerusakan dimulai dari
bagian tubuh yang paling lemah, ini semua membuktikan keberadaan sebabakibat. Coba Anda renungkan, kita memiliki benih apa, di dalam tubuh ada
gen apa, Anda harus memperhatikannya, bagaimana mengolah benih tersebut,
dalam Buddhisme terdapat ajaran vijnapti-matra, vijnana (kesadaran) adalah
benih. Oleh karena itu sebab-akibat berhubungan dengan benih, seperti halnya benih tanaman, manusia juga memiliki benih, juga memiliki gen, juga ada
penyakit keturunan. Dari manakah munculnya penyakit keturunan ? Di sini
tetap ada hubungannya dengan sebab-akibat, datang dari leluhur, dari manakah
benih ini ? Dari ayah dan ibu, semuanya tercakup dalam sebab-akibat. Pengulasan hari ini sampai di sini.
Om Mani Padme Hum.

Mengkaji Hetu-Phala
Bagian 2
Tiap manusia mempunyai nasib dan peruntungan masing-masing, ada sebabakibat, saya pernah mengatakan, untuk mengubah nasib dan peruntungan harus
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dimulai dari penekunan Buddha Dharma, pembinaan spiritual, mengubahnya
menggunakan bhavana dan sadhana, ini merupakan sebuah kondisi. Ada benih
yang baik, ada pula benih yang buruk, namun ada hetu-pratyaya (sebab dan
kondisi), kondisi sendiri merupakan daya penunjang. Benih yang baik, Anda
berikan sinar matahari, diberi udara, air dan tanah yang subur, inilah kondisi,
sehingga benih yang baik dapat berbunga, berbuah, menghasilkan buah yang
baik.
Bagaimana menghadapi benih yang buruk? Dalam gen manusia ada benih yang
baik, ada juga benih yang buruk, benih yang buruk jangan diberi tanah subur,
jangan diberi sinar matahari, jangan diberi udara dan air, saat tiada kondisi
penunjang, maka sebab itu masih merupakan sebab, namun tidak berbuah,
dia tidak akan berbunga, tidak akan bertunas. Oleh karena itu sadhana merupakan kondisi penunjang, supaya benih yang baik dapat berbunga dan berbuah,
supaya benih yang buruk tidak memperoleh kondisi penunjang sehingga tidak
akan tumbuh. Oleh karena itu kita gunakan penekunan Buddha Dharma, berbhavana dan bersadhana, jangan biarkan benih yang buruk memperoleh kondisi
penunjang, inilah hubungan sebab-akibat, sebab begitu dia memperoleh kondisi
penunjang, maka benih buruk itu akan berbuah.
Penekunan Buddha Dharma, bhavana dan sadhana spiritual merupakan pelatihan ke dalam diri, merupakan kondisi Buddha yang sangat baik, sifatnya bajik.
Oleh karena itu sesungguhnya surga dan neraka diciptakan oleh diri sendiri,
semuanya adalah sebab dan akibat, dikarenakan Anda menciptakan sebab dari
surga, maka Anda dapat masuk surga, ini bukan ancaman. Dikarenakan membuat sebab neraka, maka Anda masuk neraka. Dalam Ksitigarbha Bodhisattva
Purvapranidhana Sutra telah diungkapkan dengan jelas. Bagaikan air samudra
yang semula tenang tanpa gelombang, mengapa bisa bergelombang? Dikarenakan adanya angin, apa itu angin? Angin adalah kondisi, begitu daya kondisi
meniupnya maka terjadilah gelombang. Saat tidak ada angin, air danau sangatlah tenang. Inilah yang harus kita perhatikan sebagai seorang sadhaka yang
menekuni bhavana, pada mulanya batin kita tenang tak bergelombang, dikarenakan ada orang yang melempar sebongkah batu, maka muncullah riak.
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Oleh karena itulah kita yang meninggalkan kehidupan duniawi menggunduli
rambut, maknanya adalah memotong kondisi buruk, semua sila bertujuan supaya Anda tidak bersentuhan dengan kondisi buruk, di baliknya terdapat maksud
dan tujuannya, kita seorang bhiksu/ni mentaati sila dikarenakan supaya tidak
bersentuhan dengan kondisi-kondisi luar, usahakan tidak bersentuhan dengan
segala kondisi yang buruk. Anda harus berkonsentrasi pada kondisi yang membawa pada kesucian, sehingga Anda memperoleh buah kesucian, ini semua
adalah hubungan sebab dan akibat.
Dalam Buddhisme ada dikatakan, awan turun ke bawah menjadi hujan, hujan menjadi air, air menjadi es, es menjadi uap, uap menjadi awan, siklus ini
adalah sebab dan akibat, segala fenomena alam merupakan fenomena sebabakibat, sirkulasi sebab-akibat tidak luput sedikitpun. Secara sederhana, Anda
memasukkan gula ke dalam secangkir air, gula adalah sebab, langsung menjadi
air gula. Anda memasukkan garam, garam adalah sebab, seketika menjadi air
garam, Anda menambahkan sedikit tinta, tinta adalah sebab, jadilah air hitam,
jika Anda memasukkan warna merah, air itu menjadi merah, semua pewarna itu
adalah sebab. Oleh karena itu tidak dapat mengatakan tiada sebab-akibat, pada
dasarnya dia memang ada, kenyataanya dapat Anda temukan dalam semua hal.
Seorang penekun Buddhisme harus senantiasa melakukan perenungan ini, dikarenakan ada sebab-akibat, Bodhisattva takut pada sebab, sedangkan insan takut pada akibat, Bodhisattva tidak membuat sebab buruk, sedangkan insan tidak
peduli, begitu akibat buruk muncul, barulah insan merasa ketakutan. Terlebih
dahulu kita harus memahami hubungan sebab-akibat, memahami sebab menghasilkan akibat , akibat juga dapat menjadi sebab, saat Anda memperhatikan
sebab-akibat, maka Anda tidak akan mengalami akibat buruk, inilah intinya.
Kita sadhaka harus tekun merenungkan, saat Anda hendak menyucikan diri,
Anda harus merenungkan bahwa tubuh jasmani Anda bukanlah diri Anda, Anda
harus senantiasa menyadari bahwa kelak rumah dan tanah ini akan selamanya
menjadi milik Anda, lebih lanjut lagi Anda merenungkan, istri Anda, putra dan
putri Anda, apakah mereka milik Anda? Jika Anda tekun melakukan perenungan ini, ada beberapa sebab perenungan yang dapat menghasilkan buah kesunyataan, sehingga Anda dapat memahami Kebenaran Semesta. Apa itu ke-
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sunyataan ? Anda tekun merenungkan diri sendiri, apakah tubuh ini milik diri
sendiri ? Uang juga bukan milik diri sendiri, rumah dan tanah tidak mungkin
selamanya menjadi milik diri sendiri, apakah istri Anda, putra putri Anda, dapat
selamanya menjadi milik Anda ? Tekunlah dalam perenungan ini, sampai pada
akhirnya Anda memahami kesunyataan, sehingga Anda mampu menenangkan
batin sendiri. Saat batin Anda tenang, maka kelak Anda mampu membuktikan
kesunyataan.
Kita sadhaka memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta hanyalah bungabunga ilusi, hanya pantulan rembulan di permukaan air, semuanya adalah sebuah mimpi, apabila sadhaka mampu menyadarinya, maka batinnya akan
tenang, tiada lagi kelekatan pada perolehan dan kehilangan, dapat mencapai
kesucian, mampu melampaui, dengan demikian barulah dapat mencapai Kebuddhaan, Kesadaran Paripurna, inilah arti dari penekunan Buddhisme. Secara
sebab-akibat, apabila Anda tidak ingin bertumimbal lahir dalam enam alam,
Anda harus merealisasi kesunyataan, dengan demikian Anda dapat terbebas
dari triloka, mencapai Mahabodhi Paripurna. Pengulasan hari ini sampai di sini.
Om Mani Padme Hum.
Sumber: http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=29&csid=34&id=438 (bagian 1)
Sumber: http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=29&csid=34&id=439 (bagian 2)
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Bagian 17 & 18
Memasuki Samadhi & 9 Langkah Pernapasan Buddha
Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng
Rainbow Temple, 27 November 1992

Baiklah! Saat ini dengan terperinci kita hendak mengulas bagaimana memasuki samadhi. Pada buku tata ritual dan dalam buku juga dikatakan jika hendak memasuki samadhi, terlebih dahulu lakukan sembilan tahap pernapasan
Buddha, membangkitkan kundalini dan mengolah bindu, sebenarnya cukup
melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha saja, sedangkan pembangkitan
kundalini dan pengolahan bindu dilakukan saat telah mencapai sadhana dalam,
jika Anda telah berhasil dalam kundalini dan bindu, maka Anda boleh memasukkannya dalam tata ritual, namun jika Anda belum berhasil dalam kundalini
dan bindu, atau bahkan tidak hanya kundalini belum bangkit tapi Anda juga
dingin di dalam, dingin setengah mati, api dalam sama sekali tidak menyala,
kemudian pada bagian tersebut Anda melakukan kundalini dan bindu, akhirnya
sekujur tubuh malah kedinginan, ini sia-sia, oleh karena itu kundalini dan bindu
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dilakukan saat sadhana dalam. Terlebih dahulu kita lakukan sembilan tahap pernapasan Buddha.
Apakah samadhi? Samadhi adalah ‘Ding’, yaitu aksara ‘Ding’ dari kata ‘Chanding’ (Dhyana). Sangat-sangat penting. Dalam Buddhisme ada tiga anasrava,
yaitu sila, samadhi dan Prajna. Sila adalah demi mencapai samadhi, mengapa
Anda perlu mentaati sila? Mentaati sila adalah demi mencapai samadhi. Mengapa Anda melakukan bhavana keras? Bhavana keras juga demi samadhi!
Mengapa Anda melakukan bhavana sukha? Bhavana sukha juga demi samadhi.
Ada banyak metode yang digunakan untuk mencapai samadhi ini.
Kemudian dari samadhi, barulah melahirkan Prajna Anuttara, melahirkan
Buddha-jnana, Prajna Buddha. Tanpa samadhi, Prajna tidak akan diperoleh.
Ada banyak orang mengatakan sama sekali tidak perlu penekunan dhyana,
saya sudah mampu penuh konsentrasi tak terkacaukan. Ah! Dia hatinya kacau,
dia bukan penuh konsentrasi tak terkacaukan, sesungguhnya dia sepenuh hati
kacau balau, apakah saat kacau balau bisa melahirkan Prajna? Seseorang yang
sedang kacau, sedang resah, dapat dikatakan kebijaksanaannya buyar, sehingga
melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak berperasaan dan melanggar aturan,
itu semua dilakukan saat Anda kehilangan kebijaksanaan, mengapa Anda bisa
kehilangan kebijaksanaan? Sebab kondisi batin Anda resah dan kacau. Saat
Anda tidak memiliki ketenangan, perbuatan Anda tidak terkendali. Seseorang
yang memiliki samadhi dalam melakukan berbagai hal, dari samadhinya muncul Prajna Anuttara, kemudian dengan Prajna menyelesaikan segala persoalan,
sehingga tiada persoalan.
Tanpa samadhi tidak akan muncul Prajna, Pancamahaprajna Buddha lahir dari
samadhi, sedangkan sila adalah demi mencapai samadhi, oleh karena itu para
bhiksu yang melakukan bhavana keras di Gunung Himalaya, maupun bhiksu
yang melakukan bhavana keras di India, para sadhaka di Tibet yang menekuni
bhavana keras, di pegunungan dan pedalaman, semua adalah demi mencapai
samadhi.

DharmaTalk 2015

43

Dalam Buddhisme dikatakan asal Anda mampu memasuki samadhi, maka sila
sudah tidak diperlukan. Mentaati sila adalah demi samadhi, jika Anda benarbenar telah menguasai samadhi, bukan berarti Anda boleh melanggar sila, namun Anda tidak lagi terikat oleh sila, Anda tidak lagi dibatasi oleh sila, ini sangat
mendalam!
Sebab saya mengatakan hal ini kepada kalian, kalian bisa salah paham dan
tidak lagi mentaati sila. Alasannya karena Mahaguru sudah menyatakan jangan
sampai dibatasi oleh sila, maka tidak perlu lagi mentaati sila, bisa sembarangan.
Namun Anda harus tahu, jika Anda kehilangan pengendalian diri, maka Anda
tidak akan mempunyai samadhi, saat Anda kehilangan samadhi, maka Prajna tidak akan muncul! Dengan demikian adalah keliru jika Anda tidak mentaati sila.
Maksud saya adalah, seseorang yang telah melebur dalam samadhi tidak akan
dikekang oleh sila, namun jika Anda belum mampu melebur dalam samadhi,
maka Anda masih perlu mentaati sila. Demikian sudah jelas, ini sangat mendalam.
Ada orang yang mengatakan dulu Mahaguru pergi karaoke, ini dulu, sekarang
sudah tidak lagi. Berdansa, tango, minum arak, apa yang terjadi, mengapa Mahaguru demikian? Kami melihatnya sungguh tidak nyaman! Kita perlu menulis secarik permintaan supaya Mahaguru tidak demikian. Banyak siswa yang
mengurusi Mahaguru (hadirin tertawa) Jika saya adalah siswa, apabila guru saya
melakukan kesalahan dan saya memberikan peringatan kepadanya, berarti saya
keliru. Demikian, apakah Anda mabuk? Saya tidak mabuk! Tapi banyak peminum yang mengatakan diri sendiri tidak mabuk Saya sungguh tidak mabuk! Ini
poin yang pertama. Jika Anda meminum arak dan mabuk, maka Anda akan
kehilangan sila! Maka Anda tidak boleh minum arak. Saya minum arak namun
masih memiliki pengendalian diri dan sila.
Dulu semasa muda, saya pergi berdansa, diskotik Xue-li di lantai bawah restoran
di belakang Danau Ai Kaohsiung, sekarang sudah pindah, pindah ke daerah
Ling-ya, Ling zai-liao. Saya pergi ke disko, saat itu masih sangat muda, baru
berusia 20, pergi ke disko terasa sangat memikat. Hari ini tidak pergi, kema-
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rin pergi, maka saya menunggu apakah ada orang yang mengajak saya pergi.
Ah! Kemudian saat disko, tahukah Anda para penarinya, mereka mengenakan
cheongsam ketat dan gemerlapan, bahkan tubuhnya memancarkan bau harum!
Memakai parfum sangat pekat (hadirin tertawa)
Disko di Taiwan serangkaian, sebuah rangkaian disko atau jitterbug, sangat
cepat, kemudian di tengahnya adalah tango, dilanjutkan dengan yang ketiga,
yaitu blues, yang ini sangat pelan, saat pelan, mereka akan mematikan lampu
(hadirin tertawa) saat lampu dimatikan, adakalanya jika Anda tidak bersandar
padanya, maka dia yang akan bersandar pada Anda (hadirin tertawa) benar
tidak? Saat itu hanya dapat meraba dalam kegelapan. Sesampainya di rumah,
hati akan kacau, termabukkan, akan muncul semacam kerinduan, saat itu Anda
kehilangan sila. Sangat mudah sila Anda sirna. Oleh karena itu dalam Buddha
Dharma diajarkan jangan pergi ke tempat prostitusi, disko maupun karaoke,
sebab utamanya adalah kuatir Anda kehilangan sila.
Namun jika Anda pergi karaoke, Anda sangat leluasa , saat itu hanya sebuah
exercise, olahraga, usai olahraga pulang ke rumah Anda masih dalam kondisi
murni dan tidur, tidak terikat dalam pikiran Anda, Anda tidak terlena, tidak
ter–mabukkan, Anda masih mentaati sila. Sepulangnya Anda tidak terus termabukkan oleh lagu-lagu itu, atau jika lagu itu tidak terus berdendang dalam
pikiran Anda, berarti Anda masih mentaati sila. Jika dalam diskotik Anda tidak
termabukkan oleh lagu-lagu dan godaan birahi, maka Anda boleh masuk, Anda
boleh melakukan hal yang wajar dalam hidup awam, asal tidak termabukkan,
ini boleh saja. Namun ada yang bertanya kepada saya, meskipun Mahaguru
tidak termabukkan oleh lagu-lagu tersebut, tidak termabukkan oleh tarian, jika
Anda benar tidak termabukkan maka mengapa Anda masih pergi ke sana
Ah! Benar juga! Mengapa harus ke sana? Yang bertanya juga benar, maka sekarang saya tidak perlu ke sana (hadirin tertawa) sesungguhnya boleh pergi, juga
boleh tidak. Maksud dari ‘Boleh pergi, boleh juga tidak’ adalah saat berhadapan
dengan afinitas tersebut Anda boleh saja pergi, namun juga boleh tidak. Anda
mentaati sila namun tidak terkekang, sebab Anda dapat bersamadhi.
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Di saat muda, saya tidak berdaya. Saya sedang menceritakan kala usia 20 tahun,
pernah terlena sesaat, ini jujur adanya. Yang penting semua telah berlalu, bukan saat ini, benar tidak? Bagaimana saat ini? Apakah saya masih terlena? Tidak
mungkin! Godaan sebesar apapun, sejujurnya, mungkin Anda juga tidak akan
percaya, jadi tidak ada gunanya saya mengungkapkan.
Dalam tantra ada samadhibala, sesungguhnya yang memiliki cukup kekuatan
samadhi, Anda bisa menekuni Anuttarayogatantra. Bagi yang tidak memiliki
kekuatan samadhi, saya beritahu Anda, bisa menghasilkan bayi, sebab tidak
memiliki kekuatan samadhi.
Tingkatan tertinggi dalam sadhana tantra hanya ditekuni oleh yang memiliki
kekuatan samadhi. Dalam tantrayana, tidak boleh diungkapkan pada orang
yang belum sampai pada kondisi tersebut. Sebab saat diungkapkan sama saja
dengan melanggar sila. Namun orang yang benar-benar mencapai kondisi tersebut, dia mentaati sila. Pada tahap tersebut masih mentaati sila, namun tidak
dikekang oleh sila, inilah perbedaannya dengan awam. Dia masih mentaati sila!
Jangan dikira dia tidak mentaati sila, sesungguhnya dia masih mentaati sila. Dari
sila menghasilkan samadhi, dikarenakan Anda telah mencapai samadhi, berarti
Anda telah mampu mentaati semua sila. Setelah Anda merealisasi samadhi,
berarti Anda telah mentaati semua sila, kemampuan ini luar biasa.
Ada itu samadhi? Samadhi adalah kestabilan. Bagaimana datangnya Buddha?
Bagaimana mencapai keberhasilan? Keberhasilannya berasal dari samadhi.
Banyak orang mengatakan, saya telah mampu bersamadhi, saya tidak perlu lagi
mentaati sila. Harus diuji baru tahu, Anda harus bertanya pada nurani Anda.
Apakah Anda sungguh telah merealisasi samadhi? Mampu bersamadhi? Apakah
Anda dapat menghasilkan prana, di empat sisi Anda di luar prana terdapat api,
di luar api terdapat sinar? Sebab jika Anda mampu bersamadhi, pasti menghasilkan ini semua. Dalam samadhi menghasilkan samadhibala, timbul power
semacam ini, Anda mempunyai manifestasi.
Anda bisa menipu orang dengan mengatakan “Saya telah mencapai samadhi,
memperoleh kondisi samadhi.” Anda bisa saja mengatakannya. Namun Anda
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harus bertanya pada nurani, benarkah Anda bersamadhi? Hal ini diketahui oleh
diri Anda sendiri. Apakah Anda masih bocor atau tidak? Kebocoran adalah kebocoran bindu material, ada kebocoran prajna, apakah Anda mempunyai klesa?
Jika Anda telah mencapai samadhi, mengapa masih ada klesa? Jika Anda setiap waktu senantiasa berada dalam samadhi, mengapa Anda masih bocor? Itu
semua merupakan kondisi belum tercapainya samadhi.
Anda mengatakan “Ada kalanya ada samadhi, namun ada kalanya tidak ada.”,
siang hari Anda bersamadhi, malam hari tidak ada, benar tidak! “Ada kalanya
malam hari juga bersamadhi, hanya sebulan sekali.” Berarti Anda masih bocor !
Ini bukan samadhi, ini hanya sebuah tahap awal yang kadang muncul.
Samadhi ada tingkatan awal, ada subtil, dan yang paling mendalam adalah yang
paling subtil, ada lagi Samadhi Kokoh Tiada Noda, apakah itu? Yaitu di dalam
samadhi Anda sangat kokoh, sangat kuat, tak terhancurkan, tak lapuk.
‘Tanpa noda’ adalah tiada kealpaan! Yaitu tidak mengalami kebocoran. Klesa
Anda tidak bocor, Prajna Anda tidak bocor, intisari Anda tidak bocor, inilah
tiada noda. Jika Anda telah memperoleh Samadhi Kokoh Tiada Noda, berarti
telah sungguh memperoleh Maha-samadhi.
Kita menekuni samadhi, dan saya membagikannya sesuai dengan pengalaman
saya. Setelah kita menjapa mantra, barulah hendak memasuki dhyana. Membentuk mudra ini, diletakkan di atas kedua lutut. Ada yang menjulurkannya
demikian, dua kaki bersila sempurna, atau lalitasana, kemudian tangan dijulurkan ini termasuk sebagai postur semesta, yaitu postur kesempurnaan semesta. Boleh juga membentuk mudra dhyana, tangan kiri di atas, tangan kanan
di bawah, atau tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, sesungguhnya
semua boleh. Ini berhubungan dengan elemen air dan api. Sedangkan postur ini
melambangkan jiwa raga melebur dalam semesta, seluruh semesta melingkupi
diri sendiri. Ada orang yang membentuk demikian (Mahaguru memperagakan)
Namun ada juga yang demikian (Mahaguru memperagakan) boleh saja, semua
bisa digunakan.
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Kemudian lidah ditempelkan di langit-langit mulut, ini juga mengandung
maknanya sendiri. Ujung lidah menempel langit-langit ini lebih baik, sebab
dapat menerima air devata. Bisa bersila penuh, bisa bersila separuh. Saat memakai postur lalitasana, nadi sushumna Anda melengkung, nadi sushumna
Anda akan lurus saat bersila separuh atau penuh.
Kelak saat membabarkan sadhana dalam, barulah akan diterangkan lebih mendetail mengenai pengaruh bersila separuh, bersila penuh dan lalitasana terhadap
nadi sushumna Anda. Sebab saat duduk dalam postur lalitasana, nadi sushumna
Anda melengkung. Sedangkan bersila separuh atau penuh, membuat tulang belakang Anda tegak, demikian baru dapat lurus, nadi sushumna Anda baru dapat
lurus, kelak saat pembabaran sadhana dalam akan diulas kunci dalam hal ini.

Bagian 18
Sembilan Langkah Pernapasan Buddha
Berikutnya mulai melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha, apakah saat
hendak memulai sembilan tahap pernapasan Buddha perlu mengulang visualisasi seperti langit cerah tanpa awan, samudra, cakra-candra, aksara mantra dan
kemunculan yidam ? Tidak perlu lagi, sebab saat Anda mulai melakukan visualisasi tri-cahaya, yidam telah hadir dari Siddhi dan aksara mantra Buddhata,
saat itu begitu memejamkan mata, Anda dapat memvisualisasikan yidam telah
di hadapan.
Ada beberapa cara bernafas yang perlu diperhatikan, dulu saya mengajarkan
untuk menghirup sinar putih, kemudian masuk ke dalam nadi pingala (kanan)
dan keluar melewati nadi ida (kiri), kemudian kembali menghirup sinar putih,
masuk dari nadi ida dan keluar dari nadi pingala. Dilanjutkan dengan sinar
putih masuk dari kedua sisi, sampai di sini masuk ke dalam nadi sushumna (tengah), terus naik namun tidak menembus ubun-ubun, turun dan keluar melalui
dua nadi. Ini adalah tiga tahap, demikian bersilkulasi, saya pernah mengulasnya, tiga tahapan dimulai dari nadi pingala, kemudian tiga tahapan dimulai dari
nadi ida, tiga tahapan dimulai dari dua nadi, saat ini sudah merupakan sembilan
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tahap pernapasan Buddha.
Dulu telah dijelaskan, menghirup sinar putih masuk menjadi merah, sinar merah
ini berputar, keluar menjadi hitam. Berarti sinar putih murni dari Buddha telah
memasuki tubuh Anda, setelah dihantarkan satu putaran, karma hitam Anda keluar melalui lubang hidung kiri, kemudian masuk dari lubang hidung kiri, keluar
melalui lubang hidung kanan, dan masuk melalui dua lubang hidung, total ada
tiga tahapan. Kemudian dibalik, juga tiga tahapan. Masuk dari dua sisi, dan akhirnya dari lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, demikian juga tiga tahapan.
Demikianlah sembilan tahap pernapasan Buddha, visualisasi satu nadi sushumna, satu nadi ida dan satu nadi pingala. Sedangkan titik pertemuannya di
dasar adalah lokasi empat jari di bawah pusar, lokasi bertemunya ketiga nadi.
Nadi pingala terhubung dengan lubang hidung kanan, nadi ida terhubung dengan lubang hidung kiri, sedangkan nadi yang di tengah (sushumna) terus mencapai cakra-visudha ( tenggorokan ) kemudian terpisah sampai ke usnisa, sampai
di sini tertutup, tidak tembus.
Di manakah letak keluhuran sembilan tahap pernapasan Buddha ? Sembilan
tahap pernapasan Buddha adalah untuk memusatkan konsentrasi Anda. Sebab
saat bervisualisasi atau saat bermeditasi pikiran kita sering kacau dan rumit.
Untuk menyingkirkan pikiran kacau ini, metode tantrayana menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran yang lain. Sembilan tahap pernapasan Buddha juga merupakan pikiran, menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran yang lain, inilah metode tantrayana, yaitu visualisasi. Menggunakan pikiran
murni untuk menghentikan pikiran-pikiran yang tidak baik, namun seandainya
kemampuan samadhi telah mendalam, begitu duduk langsung masuk samadhi,
maka Anda tidak perlu lagi melakukan metode ini. Tapi Anda tidaklah pasti !
Sebab begitu duduk, ah ! Ibu saya datang ( hadirin tertawa ) , ayah jatuh sakit,
putri saya minta uang, lebih baik saya beli mobil apa, kepada siapakah saya masih berhutang ! Duduk langsung mulai melantur. Sekalipun Anda duduk selama
sepuluh hari, apa gunanya ? Sebab hanya melantur ! Lebih baik pergi tidur saja,
tidur justru mengembalikan tenaga. ( Tertawa )
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Oleh karena itu, paling dikuatirkan adalah saat bagian memasuki samadhi, pikiran kacau langsung muncul berterbangan, berseliweran tanpa henti.
Banyak yang menulis surat kepada Mahaguru, dia bilang saat memasuki samadhi, tidak sanggup mencegah pikiran ruwet. Saya menjawab, lakukan sembilan
tahap pernapasan Buddha ! Anda gunakan pikiran untuk menghentikan pikiran.
Anda perlu menggunakan pikiran semacam ini untuk menyingkirkan semua
pikiran yang kacau balau. Ini adalah cara untuk mencapai konsentrasi terpusat !
Saat melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha, Anda diminta untuk
: lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, kemudian kedua lubang hidung,
kedua lubang hidung lagi, lubang hidung kiri, kedua lubang hidung lagi, apa
yang sedang Anda lakukan ! Ini bukan hal yang merepotkan. Memang supaya
Anda mengatur prana secara demikian, menata batin Anda, supaya konsentrasi
Anda terpusat.
Jika Anda tidak melakukannya, Anda mengtakan hendak memasuki samadhi,
begitu duduk, wah ! Mama datang ( hadirin tertawa ), papa datang, putri Anda
ingin sesuatu, siapa yang berhutang pada saya, saya berhutang pada siapa, hari
ini saya bertengkar dengan siapa, bertengkar dengan atasan, bagaimana hubungan dengan orang ini, terus berpikir, setelah seharian berpikir, Ah ! Apa yang sedang saya lakukan ? Lupa ! ( Hadirin tertawa ) Anda hendak memasuki samadhi !
Oleh karena itulah Anda diajarkan untuk melakukan sembilan tahap pernapasan
Buddha, lakukanlah dengan tekun. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya, sebab
paling tidak saat melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha, tidak akan ada
pikiran kacau, sebab Anda sedang melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha ! Anda sedang memvisualisasikan ke arah mana nafas bersirkulasi, Anda
sedang visualisasikan bagaimana prana sampai di ubun-ubun dan tidak dapat
naik lagi sehingga turun kembali, dan keluar melalui kedua lubang hidung.
Cara yang lebih terampil lagi, dulu diajarkan sumber sinar putih tersebut, sudah pernah saya katakan, dari altar mandala, dari Dharmadhatu, berasal dari
mandala yidam. Misalnya Anda menggantungkan thangka, sinar putih muncul
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dari thangka, dari Dharmadhatu, atau Anda menggantungkan Vajradhatu dan
Garbhadhatu-mandala, sinar yidam Anda berasa dari sana.
Lebih mendetail lagi, sinar berasal dari lubang hidung yidam Anda. Dalam aliran dhyana ada sebuah kalimat : “Saya bernafas melalui lubang hidung yang
sama dengan Buddha.” Ini dia.
Selangkah lebih maju lagi, dari lubang hidung Amitabha Buddha mengeluarkan
sebuah aksara mantra, aksara apa ? Hrih ( Xie ), keluar dari lubang hidung-Nya,
memancarkan sinar merah, memasuki lubang hidung Anda, bersirkulasi satu
lingkaran, kemudian aksara Hrih keluar melalui sini, memasuki lubang hidung
Amitabha Buddha. Kemudian Hrih keluar dari lubang hidung kiri-Nya, memasuki lubang hidung kiri Anda, bersirkulasi dan keluar melalui lubang hidung
kanan, terbang dan memasuki lubang hidung kanan Amitabha Buddha. Saat itu
dua aksara mantra keluar dari lubang hidung kiri dan kanan Amitabha Buddha,
memasuki lubang hidung kiri dan kanan Anda, bersirkulasi ke atas dan tidak
tembus kemudian turun lagi, dua aksara Hrih ini keluar melalui lubang hidung,
memasuki Amitabha Buddha.
Ini merupakan metode visulisasi yang luhur dan subtil, Anda memvisualisasikan
aksara mantra beserta warnanya, memvisualisasikan lubang hidung Amitabha
Buddha. Bukankah ini sangat luhur dan subtil ? Pada hakekatnya ini merupakan
Buddhata yidam Anda, datang pada Buddhata sadhaka. Keduanya merupakan
Buddhata yang sama, demikianlah bernafas. Prana Buddha memasuki tubuh
sadhaka, bija Buddhata saya memasuki tubuh Buddha, demikianlah keduanya
saling bersirkulasi, inilah : “Bernafas melalui satu lubang hidung.”
Tantrayana beryukta dengan aliran dhyana, sama. Inilah yang disebut dengan
‘Saya dan Buddha bernafas melalui lubang hidung yang sama’. Sembilan tahap
pernapasan Buddha sangat menakjubkan, bagaimana akhirnya ? Aksara Hrih itu
tidak hanya satu, Anda hanya memvisualisasikan satu aksara, sampai saatnya
begitu keluar, Amitabha Buddha menghembuskan ratusan aksara Hrih, semua
masuk dalam tubuh Anda. Yang Anda hembuskan juga ratusan aksara Hrih, satu
persatu aksara memasuki tubuh Amitabha Buddha, saat itu sangat luhur dan
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subtil. Buddhata Amitabha Buddha sudah merupakan Buddhata Anda sendiri.
Bukankah ini manunggal ? Anda manunggal dengan-Nya.
Usai melakukannya, pikiran Anda telah sangat tenang. Benar tidak ? Anda
melakukan visualisasi ini, sinar putih, sinar merah dan keluar berwarna biru.
Kemudian melakukan sembilan tahap visualisasi dengan aksara Hrih, Buddhata
ini, Buddhata antara Anda dan Amitabha Buddha saling bersirkulasi, bersama
bernafas.
Sadhana tantra sangat menakjubkan, di dalamnya ada metode penekunan bhavana Anda. Metode dalam sutrayana kebanyakan adalah membicarakan teori.
Sesungguhnya dalam sutrayana apa yang dapat kita terapkan secara nyata ?
Bhiksu akan mengatakan : “Pulanglah dan lafalkan Nama Buddha.” Anda cukup
melafal Nama Buddha. Bagaimana saya menambah pengetahuan Buddhisme
? Baca saja sutra ! Anda diminta untuk melafal Nama Buddha dan sutra, tidak
ada cara tertentu, bila ada adalah ritual pagi dan petang. Ritual pagi tok tok ting
ting, ritual malam juga tok tok ting ting ( hadirin tertawa ) tidak ada sadhana.
Jika tidak demikian, semuanya bersama melakukan ritual pertobatan, Anda
tinggal pilih, Pertobatan Amitabha, Pertobatan Sadharmapundarika, Pertobatan
Bhaisajyaguru, Pertobatan Mahakaruna Dharani, Pertobatan Ksitigarbha, semua
bersama melakukan ritual pertobatan. Melakukan namaskara, menundukkan
kepala sebagai tanda pertobatan. Melafal beberapa sutra... Melihat Buddha ,
menundukkan kepala... Inilah ritual pertobatan ( hadirin tertawa ), sesungguhnya itu adalah pertobatan.
Sesungguhnya melafalkan sutra juga harus melebur dalam makna sutra. Juga
harus mengetahui pertobatan apakah yang sedang Anda lakukan. Pertobatan
apapun itu, semua mengajarkan kemurnian tubuh, ucapan dan pikiran. Tahukah
Anda ? Bahwa dalam diri Anda terdapat kesalahan ? Ucapan ada kesalahan apa
? Pikiran ada kesalahan apa ? Semua harus dipertobatkan. Bertobat atas tubuh,
ucapan dan pikiran. Apa saja kesalahan tubuh, apa saja kesalahan ucapan dan
apa saja kesalahan pikiran, Anda harus menyebutkan apa saja kesalahannya,
apa saja yang dilanggar.
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Sesungguhnya saat bersadhana bukankah Anda juga sedang memohon pertobatan ? Sesungguhnya saat kita menekuni sadhana tantra, kita juga sedang
bertobat. Bukankah diajarkan untuk memurnikan tubuh, ucapan dan pikiran ?
Saat Anda bervisualisasi dengan baik, berarti telah memurnikan pikiran. Anda
membentuk mudra berarti tubuh tidak melakukan hal buruk, inilah kemurnian
tubuh. Anda menjapa mantra, saat menjapa tidak akan memaki orang, tidak
akan memfitnah, tidak akan bedusta, tidak akan mengucapkan hal-hal tidak bermanfaat, tidak akan berlidah dua, tidak akan melontarkan ucapan kasar, inilah
kemurnian ucapan. Dalam bersadhana Anda sedang memurnikan tubuh, ucapan dan pikiran, ini juga merupakan pertobatan, Anda sungguh melakukannya,
menerapkan kemurnian tubuh, ucapan dan pikiran.
Pertobatan dalam sutrayana, saya membaca sutra maka saya mengetahui di
mana letak kesalahan saya, saya bernamaskara dan menyatakan pertobatan di
hadapan Buddha Bodhisattva, ini sama. Oleh karena itu, Buddha Dharma, entah itu sutrayana atau tantrayana, semua saling tembus.
Sembilan tahap pernapasan Buddha adalah melatih konsentrasi Anda. Menggunakan pikiran untuk menghentikan pikiran, dengan visualisasi dengan kemurnian pikiran, sinar putih masuk dan hawa gelap keluar, sinar merah di dalam
Anda, aksara mantra Buddhata terbang masuk ke dalam tubuh dan keluar lagi,
masuk ke dalam Buddha, kembali masuk pada diri Anda, sirkulasi demikian
adalah memurnikan tubuh Anda, realisasi Buddhata bertumbuh, tubuh Anda
dimurnikan, tubuh, ucapan dan pikiran murni. Inilah sembilan tahap pernapasan Buddha.
Apakah yang disebut dengan pernapasan Buddha ? Yaitu nafas Buddha, saat
nafas Buddha dengan nafas Anda saling bersilkulasi, inilah sembilan tahap pernapasan Buddha. Kemudian usai melakukan sembilan tahap pernapasan Buddha, Anda telah mengatur tubuh, ucapan dan pikiran telah murni, Anda sudah
hendak masuk bagian ‘Memasuki aku dan Aku memasuki.’
Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
Sumber: http://tbsn.org/indonesia/newsList.php?cid=29&csid=36
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蓮生活佛講

阿彌陀經釋要
【釋經文】
又舍利弗……是故彼國名 為 極 樂

「又西方舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆
是四寶周匝圍繞。是故彼國名為極樂。」
所謂「七重欄楯」，是什麼意思呢？就是有七重的欄杆，把
極樂國土做一個範圍、圍起來。大家一定會很奇怪，怎麼極樂國
土一定要設欄杆，好像防止犯人逃出去，還是防止人家進來？不
過這個欄杆是非常莊嚴的，是很好看的，好像一個範圍。極樂世
界這個佛國的這個範圍，它做得非常好看。我個人覺得，假如沒
有這些欄杆也會有問題，因為，據我所知，在極樂佛國的旁邊，
有一個宮殿，這個宮殿叫「疑城胎宮」。這個疑城胎宮裏面住的
人就是「用懷疑心去唸佛的人」，就住在疑城。什麼又叫做胎宮
呢？胎宮，就是胎生的，像我們目前來講就是胎生的；但是極樂
佛國是蓮花化生的，他那個香氣不同，是有特別的香味，但是我
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們這個胎生的，有特別的濁氣，不同的，呼吸的空氣都不一樣。
反正胎生的，就住在這個胎宮裏面。懷疑的跟這些胎生的，但是
他們也唸佛啊，那沒辦法，因為他是胎生的跟懷疑的，就只好住
在這個疑城胎宮。這個在佛經裏面很少講到這裏，這個是我知
道的。這些欄杆一圍起來，這些人沒有辦法進來，裏面的人，不
是說沒有辦法出去，反正外面的人沒有辦法進來，不會把這些
濁氣干擾到極樂佛國。所以這些欄杆是為了莊嚴極樂佛國而設
立的，一共有七重。
另外，什麼叫做「七重羅網」呢？我知道天地，在我們這宇宙
之上有一個王皇大帝，玉皇大帝那裏有一個網，叫「帝網」，在帝
網的每一個打十字的網的中心就有一顆明珠。那個帝網撒上空
中，就包圍了整個帝釋的佛國，在這十字絲的每一個網的中心，
都有一個明珠，就叫「帝網明珠」。在極樂世界，這個帝網明珠，
這個帝網，一共有七重，有七層的帝網明珠，佈滿整個虛空。那
些光明，就莊嚴了極樂世界佛國的光明。像我們今天一走出去，
看西雅圖的天空，看不到一顆星（因為下雨）；但是你看極樂世
界的天空，有七重的明珠掛在虛空之中，非常漂亮，好像我們天
天晚上在看煙火，迼是「千珠放光的莊嚴」。幾千幾萬個明珠，
在虛空中，放光來照極樂佛國，使這個國家非常的莊嚴。
上次我講：為什麼極樂佛國，大家的心境都非常的快樂？因
為極樂佛國製造了一種特別美妙的音樂，它經常在那裏流動，使
每一個人的心裏，感受到那一種快樂的音樂，每一個人都快樂，
所以才叫極樂。在極樂佛國，又有「七重行樹」。就是一共有七
層的樹，這些樹搖的時候，就產生一種非常好的、美好快樂的音
樂，流入佛國中每一個人的心，大家全部都非常的快樂，這就是
極樂。反正你不快樂也不行，這個勉強你快樂啦，那個快樂的音
樂從你耳朵進去，你有一點煩惱心要產生出來，你就不行，兩隻
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腳就在那邊跳舞，就是快樂。任何人剛剛在想煩惱的事情的時
候，這個快樂的音調一進來，你都沒辦法抵擋，你就是要快樂。
這個快樂的聲音，也就是在莊嚴整個極樂國的國土。
甚至於這些欄杆，還有空中的羅網，跟所有的行樹，都是用
四寶（很珍貴的寶物）去做成的。為什麼極樂佛國會這麼快樂呢
？主要的原因，有這種七重的欄杆、空中七重的羅網、又有七重
的行樹，這樣子才變成一個極樂佛國。
近代的世人，我不知道有誰到過極樂佛國？我是差不多十
幾年，將近二十年前，去過一次。我聞到那邊的空氣，比我們西
雅圖的好得多，不過西雅圖的空氣確實比東京、香港好得多，東
京跟香港的空氣，你只要待一天，你的鼻孔就黑掉了，西雅圖的
空氣比較好一點，好像要幾天以後鼻孔才會黑掉。在極樂世界
那不一樣了，你的衣服不必洗，沒有流汗，反正你的身體就是香
的，是一種花和一種氣合起來的那味道，總之是講不出來。而且
它是永遠這個樣子的，不會變質、不會壞掉。我們在西雅圖可以
看到很遠，遠方的山，都可以看得很清楚，東京的山跟香港的山
都是因為空氣污濁，所以有一點朦朧。
但是在西方極樂世界，它完全是一種流盪的。那個空氣，完
全是一種流盪的，味道講起來，是一種流盪的；聲音來講，也是
一種流盪的；甚至於自己的身體，完全也是一種流盪的，就是非
常清爽。我在那個地方的時候，有時候看這些佛菩薩，眼睛沒辦
法睜開的，衪比一般的Qua lit y B.B.S那個鑽石的那個Qua lit y還
要亮，非常閃耀，非常亮的那種光度，在你的面前都是閃閃發光
。所以在那裏的佛菩薩，都是非常乾淨、非常清淨，而且微妙香
潔，說不出來。
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我們現在有時候會想，盧上師講西方極樂世界那麼好，怎
麼我們在人間看不到？其實，像現在我們人間的地球所看不到的
東西還很多，我們只要離開了地球到了太空，太空有很多東西就
不是我們人間可以想像的。像土星旁的光環，你假如不知道這些
科學知識、太空知識，你單單憑空想，土星旁邊怎麼有這麼漂亮
的光環？我們也沒有辦法想像，冥王星上面有很多珍賈的礦石、
比鑽石本身還要亮。宇宙各地有很多很多的奧妙，並不是我們人
類用目前的知識可以想像的。所以這個極樂世界佛國，並不是沒
有的！是釋迦牟尼佛本身所講出來的。
我也曾經到過那個地方，我想我將來也要到那裏去。不過，
去到那裏以後，還要回來，因為人間有溫暖！西方極樂世界住久
了，也許比較寂寞。
（西方極樂世界，你每天快樂，沒有事情做，
也很寂寞啊！）怪不得佛菩薩要到人間來度眾生！因為人間還是
有一點溫暖。
嗡嘛呢唄咪吽。
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

“Saya tahu, mencetak kitab suci itu sangat baik dan pahala-nya besar (Anumodana /
gong de wu liang). Demikian pula ceramah Mahaguru. Semua orang ingin mengetahuinya. Ceramah Mahaguru merupakan ucapan seorang Buddha, Jadi orang yang
menyumbang atau mencetak buku DharmaTalk sama dengan mencetak sebuah
kitab suci. Dikarenakan majalah DharmaTalk isinya adalah ceramah dari Mahaguru yang perlu disebarluaskan.
Kebanyakan orang hanya mencetak kitab suci dan dibagikan ke orang lain atau
ditaruh di vihara secara gratis. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menerima
kitab suci tersebut kebanyakan telah memiliki kitab suci itu, sehingga terkadang tertumpuk-tumpuk di vihara tidak ada yang mengambilnya, bahkan ada yang sudah
mengambil malah disimpan di gudang. Karena terlalu banyak, bahkan vihara pun
menyimpan di gudang sehingga menjadi rusak lalu dibakar. Alangkah sayangnya.
Jika orang tersebut menyumbang atau mencetak majalah DharmaTalk yang berisi
ceramah Mahaguru, hal ini sungguh bermanfaat bagi semua umat manusia. Sehingga mereka bisa mengenal Buddha Dharma lebih dalam. Itu baru pahala yang
besar / Gong De Wu Liang (Anumodana)!
Marilah kita bersama-sama mendukung majalah DharmaTalk dengan membantu
sebagai donatur DharmaTalk, demi majunya Buddha Dharma Zhenfo Zong.”

Dana Paramitha dapat di kirimkan melalui:
Rekening BCA
a/n: Mei Yin
a/c: 045 063 5324
*Rekening diatas khusus untuk keperluan Majalah DharmaTalk—Untuk keperluan yang berhubungan dengan vihara diharapkan menggunakan rekening
khusus vihara. (rekening VVBS —BCA, A/N: Herlina Rudi, A/C: 0450589641)

Semoga kebajikan yang diperbuat akan menuai pahala yang luar biasa.

Majalah DharmaTalk Telah di produksi lebih dari 20.000 buku dan didistribusikan keseluruh
vihara /Cetya & umat sedharma Satya Buddha di seluruh Indonesia.
Untuk Saudara/i yang ingin memperoleh majalah DharmaTalk dapat menghubungi redaksi di:
dharma.talk@shenlun.org
Para Donatur DharmaTalk akan memperoleh Penyaluran jasa melalui
Api Homa sebanyak 12 kali

GATHA PENYALURAN JASA

Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
Semoga Pahala ini dapat menghilangkan malapetaka dan bencana
Semoga Pahala ini dapat menyebarkan benih kebajikan bagi semua makhluk
Semoga Pahala ini dilimpahkan ke semua makhluk kelak mencapai kebuddhaan
Semoga Pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya prajna

Donatur Tetap
~Bulanan
Abeng
Acun
NN
NN
Sik Che
Yenli
Alim
Anggra Yuda
Liu Mei Ling

Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000

Liu Santy
Willy Luis

Rp. 100.000

Ruslie
Fung Lie
Fung Ing
蓮花敬皓

Rp. 90.000

Michelle A.B
Sharon A.B
Vanessa A.B

Rp. 100.000

Silvi O.D
Dragono
Theresia
Thomas Dragono
Denzel Hugo Dragono
Erlina Khurniwan

Rp. 100.000

Liu Cun Hau
Kon Ka Sian

Rp. 50.000

Alm. Kon Siong Choi
Alm. Bong Lu Moi
Alm. Liu Kong Cian

Rp. 50.000

Donatur Tidak Tetap
~Bulanan

Rosdiana
Siriwadhako T
Tony Gwee
Sri Oktavia
Terida Yakub
Lim Min Tjok
Martin S Kuntjoro
Guan Yin Thang
Yayan Wisuna
Agung Tirta Jaya
Haryanto Kln Lipi
林以典
Tjajadi S & Kel
Tony Lukman
Lian Xia Fashi
Lian Hua Thian Fuk
Dewi Purnama

Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 90.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 500.000
Rp. 50.000
Rp. 180.000
Rp. 300.000
Rp. 600.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 500.000

Lina Limpah
Delian Natalie Zaldi
Dalvin Nathanael Zaldi

Rp. 100.000

Lim Siau Tjong
Mai Chin

Rp. 200.000

朱雪榕
Dharma

朱泳錠

Rp. 150.000

Christian Narenden

蓮花朱泳潮
蓮花洪細艷

Rp. 100.000

萧永丰
王麗禎
Alm.萧 文恵

Rp. 150.000

Donatur
~Tahunan

Boston Tjahjadi (鄭仁欽)
Thomas Chandra
Thomy Chandra
Thomson Chandra
Tjendra Umar
Chi Lie Phin
Wei Li
Li Khiong Jan
Bong Ka Mi
Li Tanju
Li Jit Fam
Bong Siat Khim
Li Kaju

Edward
David
Jeffry
Darwan
Li Thin Ju
Viktor
Christina
Fu Su Lang
Lian Hua Kian Fhung
Alm. Ng Chin Bui Kiun
Alm. Lim Kim Lan

Donatur Kolom Sutra/Mantra & Iklan
~Bulanan/Tahunan
Cahaya Listrik

蓮花真麗

Light Lotus Galery
Sujadi & Vicca

Penulisan nama Donatur yang di singkat pada tabel diatas hanya untuk penyesuaian ruang.
Nama selengkapnya digunakan dalam penyaluran jasa melalui api homa

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl. Sayangan lrg. RK. Lama No. 619 RT. 09, 16 ilir
Telp. 0711-350798 Fax. 0711-320124
email. contactus@shenlun.org
website. www.shenlun.org
Palembang - Indonesia

Jadwal Kebaktian
	

Kebaktian Umum :
• Kamis, Pukul 19.30 WIB
• Minggu, Pukul 16.00 WIB
• Tanggal 1, 15 dan 18 Lunar, Pukul 19.30 WIB
Kebaktian Muda-Mudi :
• Minggu, Pukul 09.30 WIB

Sekolah Minggu :
• Kelas Dharma Pukul 08.00 WIB
• Kelas Mandarin Pukul 11.00 WIB

Organisasi Muda-Mudi dapat menghubungi Mei Yin di nomor 0898-240-9700

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
◉ Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor (0711) 350798

◉ Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Saudara Rexi di nomor 0819-2762-4377

◉ Pemberkatan Pernikahan :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor (0711) 350798

◉ Duka (Sung Cing):
Dapat menghubungi Saudara Sik Che di nomor (0711) 311-645

◉ Informasi DharmaTalk (法音集) :
Dapat menghubungi Saudari Renny di nomor 0821-7905-6024

Tatacara Bersarana
Untuk bersarana pada Maha Arya Acarya Lian Sheng dapat langsung berkunjung ke
Vihara atau Cetya yang ada di kota atau wilayah anda.
Bagi anda yang ingin bersarana namun di kota atau wilayah anda tidak terdapat
Vihara atau Cetya Satya Buddha (Zhenfo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:

◉ Nama		
◉ Tempat, tanggal lahir
◉ Alamat sekarang
◉ Umur		
Kirimkan ke :

:
:
:
:

Zhen Fo Mi Yuan (Mandalasala Satya Buddha)
Master Sheng-Yen Lu
17102 NE 40th Ct.
Redmond, WA 98052
U.S.A

Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau melalui website
yang dikelola Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya, www.shenlun.org
Setelah mengirimkan surat, Pada tanggal 1 (che it) atau tanggal 15 (cap go) Lunar/
imlek Pukul 07.00 pagi bersujud dalam sikap anjali dan menghadap kearah matahari terbit menjapa (membaca) Mantra Catur Sarana sebagai berikut:
“NAMO GURUPHE. NAMO BUDDHAYA. NAMO DHARMAYA. NAMO SANGHAYA”
Diulang sebanyak tiga kali. Kemudian memohon Maha Arya Acarya Lian Sheng berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada
seorang Biksu Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhenfo
Zong) agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.

*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan tiga waktu

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl.Sayangan lrg. R.K. Lama
no.619 rt.9 16 ilir
Palembang - Indonesia

